
blad 1854a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 JANUARIJ 1854 
 
Op nader te bepalen tijd en plaats zullen, in dezen winter door den Heer EEKHOUT te Smilde 

PUBLIEK voor den tijd van EEN, TWEE OF MEERDERE JAREN 

WORDEN VERHUURD, 

eenige perceelen BOVENVEEN, TER VERGRAVING, gelegen te Smilde in het 11
de

 Blok, Zuid oostzijde 

der hoofdvaart, op de molenwijk.     

                                                                                                                H.H. VAN LIER 

OP DINGSDAG 17 JAN. 1854 

des voormiddags 11 ure 

zullen, bij den Kastelein HENDRIK WALDA te Smilde, tegenover de Norgervaart worden gehouden. 

1
e
. PALMSLAG van HUIS en LANDERIJEN van den Heer LUNSEN te Smilde aan de Hoofdvaart en 

Feenstra’s wijk, tegenover de Meesters brug. 

2
e
. FINALE VEILING van eene VEENPLAATS aan de Duikersloot te Smilde, in sectie F. no. 194, 

groot B. 9.01.10, van de COMMISSIE tot WERKVERSCHAFFING te Smilde. 
3

e
. FINALE VEILING van een TURFPRAAM, groot 27 tonnen, thans liggende te Meppel, bevaren 

door BEREND SPIJKERMAN, zijnde in 1853 op de helling geweest en belangrijk gerepareerd; - 

benevens van den OPSTAL van een kapitalen WATERMOLEN om te worden afgebroken en 
weggeruimd, staande aan de van Liers wijk achter het huis, bewoond door den Heer H. DE WAL te 

Smilde. 

Deze beide laatste ARTIKELEN behooren aan den ondergeteekende 

                                                                                                                                       H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 JANUARIJ 1854 
 
Smilde, 12 Jan. Gisteren avond hield het hier bestaande departement der Maatschappij tot Nut van 

’t Algemeen, in de zaal van het logement de Veenhoop, eene vergadering. Juist voor 28 jaren op 

denzelfden dag en datum was hetzelve door 11 leden opgerigt. Drie van deze oprigters mogten het 

voorregt genieten, deze vergadering bij te wonen. Door den onderwijzer Boerhuis, een der oprigters, 
werd eene redevoering uitgesproken; hij sprak in de 1

e
 plaats over de snelheid des tijds; 2

e
 over het 

28 jarig jubilé; 3
e
 beantwoordde hij de vraag wie zijn eigenlijk de ware armen? en 4

e
 welk zijn de 

beste middelen om vooral te dezer plaats  de armoede te voorkomen? Deze voorlezing werd met 
belangstelling en genoegen aangehoord, want inderdaad werden door den spreker in de beide laatste 

stukken zijne rede zeer nuttige en belangrijke wenken gegeven. Daarna werd door den heer Eekhout, 

tot elk genoegen, eene bijdrage geleverd, bestaande in een vers over de zelfkennis. 

ERRATUM 
In een vorig no. staat in het berigt uit Smilde, dat de afgetreden Burgemeester die betrekking 21 

jaren bekleedde. Wij zijn verzocht te melden, dat zulks 28 jaren moet zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JANUARIJ 1854 
 
Smilde, 16 Jan. Heden nacht zijn er pogingen aangewend, om in het logement de Veenhoop alhier 

in te breken. Reeds had men een glasraam van het karn-kamertje half uitgebroken, waardoor 

gemakkelijk een persoon kon binnen komen, toen de digt daarbij in de schuur slapende knecht 

wakker werd, en gerucht maakte, waarop de inbrekers, twee hem onbekende manspersonen, op de 

loop gingen. 


