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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 22 OCTOBER 1857

Op Donderdag den 12 November e.k., des avonds te zes uur zullen ten huize van JOHANNES
BLOMSMA te Smilde, publiek worden verkocht:
1e. Ten verzoeke van de Erven JAN LUCAS WOLTERS:
a. Een HUIS en TUIN gelegen aan den Straatweg en Drentsche Hoofdvaart te Smilde, bewoond door
JAN SCHUILING Jr., groot 20 roeden.
b. Een HUISPLAATS en TUIN daarnevens gelegen, groot 20 roeden.
c. Twee kampen BOUWLAND in het 3de Blok tusschen de Jonkers en Grietmans Wijken te Smilde,
groot 1 bunder, 55 roeden, 40 ellen.
d. De HELFT van een HUIS met BOUWLAND en ONDERGROND, groot 3 bunder 46 roeden 80 ellen
gelegen bij de Meesterswijk te Smilde.
2e. Ten verzoeke van JAN LOS:
Een HUIS en ERF met daarbij en achter gelegen GROEN-, BOUWLAND en ONDERGROND, in een
Opstrek aan den Witterweg, te zamen groot ruim 7 bunders.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 OCTOBER 1857

Smilde, 22 Oct. Gisteren morgen ontdekte E.S. van Veen alhier, dat hij een zijner schapen uit het land
vermiste. Er werd gezocht, doch vruchteloos. Heden achtermiddag is het vel, netjes opgerold, met de
ingewanden, terug gevonden in een bosch, digt bij het land, waaruit het schaap gestolen is. Er waren
duidelijke bewijzen, dat het aldaar geslagt was. Mogt het der justitie gelukken, den dader in handen te
krijgen.
- 23 Oct. Berigtten we voor ongeveer zes weken, dat een appelboom bij den timmerman A. Bras alhier
voor de tweede maal bloeide, thans kunnen we melden, dat diezelfde boom naderhand nog eens heeft
gebloeid en thans voor de vierde maal in dit zelfde jaar met heerlijke roode bloesems prijkt. De
appeltjes voortgekomen uit het derde bloesem, zijn er voor eenige dagen afgevallen. Dit is waarlijk
iets zeldzaams onder de zeldzaamheden.
Hoogersmilde, 23 Oct. Op het land van J.P. Hatzmann alhier, zijn deze zomer aardappelen gegroeid
van buitengewone dikte. Nadat men de kleinsten er uit genomen had, tot pootaardappels voor ’t
volgens jaar, vulden 170 dikken een Ned. mudde. De ligtste dier dikken woog drie en de zwaarste vijf
Ned. oncen. Zonderling is het, dat deze kolossale gewassen zeer goed van smaak zijn; dit is met dikke
aardappelen toch maar zelden zoo.
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Smilde, 26 Oct. De zoogenaamde Diever Bergen, groot ruim 400 bunders zijn dezer dagen voor den
geringen prijs van slechts f 2400 door de heeren Mrs. P. van der Veen en een lid van de StatenGeneraal uit Delft, aangekocht.
- 27 Oct. In de voorgaande week vervoegden zich bij den onderwijzer alhier twee dames, volgens haar
zeggen echtgenoot en dochter van een privaat onderwijzer uit Raalte, die wegens rheumatisme niet
langer in staat was het noodige voor hem en de zijnen te verdienen, weshalve Z.E. beleefdelijk de
menschlievendheid van zijne ambtgenooten inriep en volgens eene vertoonde lijst, was haar op vele en
ver van elkander liggende plaatsen mededeelzaamheid bewezen. Later is intusschen gebleken, dat te
Raalte geen privaat onderwijzer is en ook nooit is geweest; maar dat die twee dames zeer
waarschijnlijk de echtgenoot en dochter van zekeren Masseus zijn, die hier en daar nog al bekend, ja
misschien berucht is geworden. – Een ieder zij dus op zijne hoede.

