
blad 1854n 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 SEPTEMBER 1854 
 
- 22 Sept. Wij hebben het genoegen te berigten, dat alhier een uitgestrektheid van veertig bunders 

heideveld ter ontsluiting is aangekocht door de heer A. Spier en Co. te Hoogersmilde. Het gekochte is 

gelegen aan den Straatweg en de Drentsche hoofdvaart bij de Leembrug. Wij vernemen, dat er in het 

begin der volgende maand reeds een aanvang met de werkzaamheden zal gemaakt worden, en hebben 

alzoo het blijde vooruitzigt, dat alhier in dezen winter geen gebrek aan werk zal zijn. 

Hoogersmilde, 22 Sept. Wij kunnen van hier berigten, dat de aardappelen ten dezer plaatse opgekocht 

worden om dadelijk te ontvangen, tegen een gulden vijftig centen het mud. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1854 
 
Smilde, 25 Sept. Men is  hier thans algemeen aan het aardappelen rooijen, en niemand bijna, die de 

opbrengst toevalt. ’t Is waar, de verwachting was groot, maar die verwachting wordt ook lang niet 

verwezenlijkt. Ook zijn ze nog al wat door de ziekte aangedaan, ofschoon in eene geringe mate. Zij 

worden hier intusschen voor f 1,75 verkocht, bij huis af te leveren, en men denkt, dat ze duurder zullen 

worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 OCTOBER 1854 
 
Smilde, 2 Oct. Met verwondering hebben we gezien, dat in een dagblad dezer provincie van Zaturdag 

l.l. ons berigt, betreffende de aardappelen alhier, en geplaatst in No. 77 dezer courant wordt 
tegengesproken. Wij hebben daar in ’t geheel niet beweerd, dat men niet te vreden was over de 

opbrengst, ook niet van Hoogersmilde gesproken, noch die plaats bedoeld. Wij hebben slechts gezegd, 

dat de opbrengst niet aan de verwachting, die men er van had opgevat, voldeed, en dat houden we vol. 
Als arbeiders weigeren voor tien cents het schepel te rooijen, zooals ze hier gedaan hebben, kan dan de 

opbrengst zoo overvloedig zijn? Wij kunnen hier nog bij voegen, dat de aardappels zelfs bij partijen 

voor f 2,00 en ook voor f 2.50  het mud hier zijn verkocht. 

Bevallen van een Zoon A. SICKENS, geliefde Echtgenoote van    

SMILDE, 2 October 1854                                                                           H. DE WAL 

De Weduwe en Erven JAN JANS LOK te Smilde zijn voornemens  

PUBLIEK TE VEILEN 

Een HUIS, ERF en GROND, staande en gelegen te Smilde aan de Hoofdvaart bij de Scheepswerf van 

FERNHOUT. De INZATE zal plaats hebben op WOENSDAG den 4 October 1854, des avonds te zes uren, 
in het Logement DE VEENHOOP te Smilde. 

                                                                                                                                                                 H.H. VAN LIER 


