
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 3 JANUARIJ  1851 
 
Op maandag den 13 Januarij 1851, des avonds te 6 uren ten huize van den Logementhouder Wind te 

Smilde, ten overstaan van de Notarissen van Lier en Sluis, verkoop bij inzate van eene opstrekkende 
PLAATS te Hoogersmilde, bestaande uit HUIS en HOF, WEIDE- en BOUWLAND, BOSCHGROND en 

VELD., groot ruim 29 Bunder, toebehoorende aan Jan Bisschop en kinderen aldaar. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 7 JANUARIJ  1851 
 
Smilde, 6 Jan. In het jaar 1850 zijn hier geboren 223 kinderen; 122 van ‘t mannelijk en 101 van ‘t 

vrouwelijk geslacht, daarenboven zijn 11 levenloos geboren: gestorven 85 personen, 43 van ’t 

mannelijk en 42 van ’t vrouwelijk geslacht; gehuwd 41 paren. 

Wij achten ’t niet ondienstig te berigten, dat de loopdagen van den Bode van Oosterwolde naar de 

Smilde weer zijn veranderd, zijnde nu dingsdag, woensdag, vrijdag en zaturdag. 

Deze verandering is eene wezenlijke verbetering, niet alleeen voor het geregelder ontvangen der 

couranten, maar ook, omdat voor Oosterwolde en Appelscha, des dingsdag en vrijdags dikwijls 

goederen door den voerman van de Smilde uit Groningen hier aangebragt worden. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 17 JANUARIJ  1851 
 
Marten Manak c.s. te Smilde zullen, op dingsdag den 21 dezer, des avonds te zes uren, in het 

Logement van Luxwolda aldaar, ten overstaan van den Notaris van Lier te Assen, publiek doen 
verkoopen: Een stuk ONDER- en VELDGROND, geheel onder beboekweiting, gelegen ongeveer 

midden op de Plaats van Jonkheer A.W. van Holthe tot Oldengaerden; zijnde die Plaats bekend te 

Smilde, onder no. 10 in het vierde blok aan de zuidoostzijde der Hoofdvaart, achter de Molenwijk. 

Het te verkoopen gedeelte is groot nagenoeg 3 ½ bunder. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 24 JANUARIJ  1851 
 
Ook hier vertoonen zich de uitwerksels van den tegenwoordigen zachten winter: de landen zijn 

groen als in ’t voorjaar; het weeke hout begint uit te botten; opslag van paardeboonen is tot eene 
lengte van ruim een palm opgegroeid. Ook hebben zich hier heden morgen de spreeuwen weer 

vertoond. 

Hoogersmilde, den 21 Januarij. Heden beviel van eene Dochter Anna Vennik, geliefde echtgenoote 

van                                                                                                                H.VAN VEEN 

 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 31 JANUARIJ  1851 
 
Smilde, 29 Jan. Als eene bijzonderheid, ten bewijze van den zachte winter, die wij thans beleven, 

kan strekken, dat ’t zoontje van schipper H.J. de Vries alhier een paar gewone huisduiven heeft, die 

dagelijks in de  buitenlucht verkeeren, en reeds deze week twee levende jongen hebben uitgebroed. 


