
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG, 3 JANUARIJ  1852 
 

 Smilde, 1 Jan. In ’t jaar 1851 zijn in deze gemeente geboren 186 kinderen, 90 van ’t mannelijk en 96 

van ’t vrouwelijk geslacht, en bovendien 6 dood geborenen aangegeven; overleden 82 personen, 47 
van ’t mannelijk en 35 van ’t vrouwelijk geslacht en gehuwd 47 paren. De bevolking dezer 

gemeente is alzoo met 102  personen vermeerderd. 

Op vrijdag den 9 Januarij 1852, des avonds 6 ure zal ten overstaan van den ondergeteekende 

Notaris, in het Logement de Veenhoop te Smilde publiek worden geveild: 
1

e
. Ten verzoeke van den Heer Eekhout te Smilde, een perceel BOUWLAND gelegen achter op de 

Jonkerswijk, in de Gemeente Smilde, groot B. 2,22,20. 

2
e
 Ten verzoeke van Jan Boukes Jagt en Roelof Hendriks Vos te Smilde, vier KAMPEN  

ONDERGROND op plaats 30, bijlangs de van Lierswijk, aangekocht van Hendrik de Vroome. 

Assen, den 31 December 1851                                                                    H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG, 16 JANUARIJ  1852 
 
Smilde, 15 Jan. Misbruik van sterken drank heeft ook hier weder noodlottige gevolgen gehad. 

Zondagavond l.l. kregen twee jongelieden woorden.; van woorden komt het tot daden en de een 

brengt de ander zulke wonden aan het hoofd toe, dat men aanvankelijk voor zijn leven vreesde. Bij 

geneeskundig onderzoek is evenwel gebleken, dat de wonden niet doodelijk waren. De zaak is in 
handen van ’t geregt. – Als gevolg van de buitengewone zachtheid van dezen winter merkt men op, 

dat op het land van den heer Kijmmell paardeboonen staan, die reeds eene palm lengte hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 20 JANUARIJ  1852 
 
Hoogersmilde, 15 Jan. Tot ons leedwezen moeten wij berigten , dat alhier de natuurlijke pokken zijn 

uitgebroken, en wel bij eene kraamvrouw, De lijderesse is heden nacht reeds ovenleden. Zij had een 

paar malen hare familie in Zwartsluis bezocht: misschien heeft zij aldaar de smetstof opgedaan. Wij 

hopen, dat die ziekte zich hier niet verder moge uitbreiden, maar vreezen er te gelijk voor, te meer, 
omdat hier nog al vele zijn, welke de inenting, òf hebben verzuimd, òf een vooroordeel tegen 

dezelve hebben. Wij moeten in deze eere toebrengen aan de  ZeerGel. Heer Dr. Fledderus, Med. 

Doctor enz. te Smilde, die in den verloopen zomer alhier op verschillende tijden eene menigte gratis 

heeft in geënt en ook zulks weder herhaalt. 

DE PALMSLAG 

van het Land van den Heer Eekhout op de Jonkerswijk te Smilde; zoomede de Verkoping van de 

kampen ONDERGROND op de van Lierswijk zal plaats hebben op dingsdag den 27 Januarij 1852 des 

avonds te zes ure, in het logement de Veenhoop te Smilde. 

De Erven Kijmmell te Smilde zijn voornemens op dingsdag de 27 Januarij 1852 des voordemiddags 

10 uur, aan de hoofdvaart te Smilde publiek te verkoopen, 40 stuks extra zware EIKENBOOMEN, 

benevens eene partij ESSCHENBOOMEN en ELZENHOUT, alles onmiddellijk aan het water staande te 

Smilde. 

                                                                                                           H.H. VAN LIER 


