
 

blad 1854l 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1854 
 
Blijkens acte, gepasseerd voor den KANTONREGTER in het Kanton Assen op den 28sten Augustus 1800 

vier en vijftig, behoorlijk geregistreerd, is aan AALTJE LUXWOLDA te Smilde HANDLIGTING verleend, 
waarbij aan haar bepaalde regten van MEERDERJARIGHEID worden toegekend, daarin bestaande om 

LOGEMENT en HERBERG, UITSLAGERIJ van WIJN en STERKEN DRANK en TAPNERING te drijven, 
alsmede eene VOERWERKERIJ en het daarmede in verband staande OPRIJDEN van DILIGENCES en alles 
daartoe betrekkelijk zonder uitzondering te doen en daartoe de geheele ONTVANGST, de UITGAVE van en 

de beschikking over hare INKOMSTEN te hebben. 

Geschiedende deze aankondiging om te voldoen aan de bepaling van art. 486 van het Burgerlijk Wetboek. 

                                                 De waarnemende Griffier bij het Kantongeregt te Assen 

                                                                                      J. GRATAMA 

LET-WEL 

HET LOGEMENT DE VEENHOOP 

TE SMILDE 
zal voortaan alleen gedreven worden op naam van mij ondergeteekende, aan wie daartoe op den 28sten 

Augustus j.l. door de Kantonregter in het Kanton Assen HANDLIGTING is verleend. 
Om alle misverstand te voorkomen, wordt men daarom dringend uitgenoodigd, BRIEVEN enz. te 

adresseren aan AALTJE LUXWOLDA, Logementhoudster in de Veenhoop te Smilde. 

SMILDE, 29 Augustus 1854                                                                     AALTJE LUXWOLDA 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 SEPTEMBER 1854 
 
Smilde, 31 Aug. Men is hier thans druk bezig met het maaijen der boekweit. De verwachting wordt niet te 

leur gesteld; ’t is een uitmuntende verbouw; de eerst gezaaide valt beter uit dan de laatste, deze schijnt 
door de laatste droogte wat te spoedig rijp te zijn geworden. Eenige schade is nog door de wind 

veroorzaakt. Mogt het dorschen en inhalen der boekweit met schoon weder begunstigd worden. 

Heden in den vroegen morgen overleed tot mijne innige droefheid mijn geliefde Echtgenoot, HENDRIKJE 

MANDEN, in den ouderdom van ruim acht en zestig, en na eene gelukkige echtvereeniging van bijna twee 
en veertig jaren. 

Zij ontsliep zacht en kalm na eene langdurige ziekte, en in de laatste weken somtijds hevig lijden. 

Met mijne zeven kinderen, vijf behuwd- en achtien klein-kinderen treur ik over het verlies van de geliefde 
en teederzorgende Echtgenoot en Moeder. 

SMILDE den 30 Augustus 1854                                                       H. DOORENBOS, 

                                                                                                            Predikant 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1854 
 
Smilde, 2 Sept. Met verwondering heeft men hier in een dagblad dezer Provincie gelezen, dat hier 

kwaadaardige koortsen zoo wel bij kinderen als volwassenen heerschen, waaraan reeds eenige kinderen 
zouden zijn overleden. Niemand weet waar die zijn, zelfs de heeren Doctoren niet. Misschien is er wel een 

kind gestorven, bij hetwelk men koortsen heeft opgemerkt. Maar vergezellen die niet in meerdere of 

mindere mate bijna alle ziekten en ongesteldheden, zelfs beenbreuken en armkneuzingen niet 
uitgezonderd. Wij kunnen dus het lezend publiek informeren, dat die “kwaadaardige koortsen” hier niet 

bestaan. 


