
blad 1854b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JANUARIJ 1854 
 

EEN SMIDS-KNECHT 

zijn werk verstaande, en van goede getuigschriften voorzien, dadelijk in dienst kunnende treden, 

vervoege zich tot dat einde in persoon bij H. BLOEMBERG, Mr. Smid te Smilde. 

VEEN-VERKOOP TE SMILDE. 

Door den Notaris VAN LIER, zal Mr. H.C. CARSTEN te Assen, op WOENSDAG DEN 25 JANUARIJ 

1854, des voormiddags te elf uur precies, ten huize van den Kastelein HENDRIK WALDA te Smilde, 

in ’t OPENBAAR DOEN  VEILEN en bij voldoend bod toewijzen: 

TWEE VEENPLAATSEN 
te Smilde aan de Norgervaart, tegenover den mond van de Domein-wijke, met daarvoor gelegen 

nieuw aangemaakt land en daarop staande nieuw-gebouwde dubbele woning. 

Zoo mede het BOVEN-VEEN, op de plaats no. 25 van het zoogenaamde Domein-veen onder Assen. 

De op de PLAATSEN aanwezige TURF, kan tegen billijk te stellen prijs en betaling door den KOOPER 

worden overgenomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 JANUARIJ 1854 
 
Smilde, 20 Jan. Gisteren avond hadden we wederom het genoegen van een concert, op de zaal van 

den heer Wind, door het hier bestaand muzijkgezelschap gegeven, te mogen bijwonen. De 
verschillende stukken werden onder directie van den heer K. Bakker van Assen met veel juistheid 

uitgevoerd. Wij houden ons overtuigd, dat het publiek zeer voldaan huiswaarts keerde. 

TE HUUR 

TE AANVAARDEN DEN 12 MAART 1854, 
EENE WONING EN BAKKERIJ, toebehoorende aan den ondergeteekende H. MAST, wonende op de 

Scheid te Smilde. Men adressere zich in persoon of met franco brieven. 

                                                                                                                                                      H. MAST 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 JANUARIJ 1854 
 
Smilde, 23 Jan. Gisteren morgen wilde de vrouw van den kleermaker C. iets in het achterhuis 

verrigten; zij komt niet terug en men vindt haar liggende in eene beroerte. Zij blijft de geheelen dag 

sprakeloos en des nachts wordt er bij haar ook door haar man gewaakt. Vroeger had laatst genoemde 

wel eens wat over pijn in de borst geklaagd, dit wordt tegen de morgen wat erger en ongeveer zes 

uren is hij een lijk. De vrouw ligt nog in de beroerte, Treurige  en treffende omstandigheden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JANUARIJ 1854 
 
Smilde, 27 Jan. Treurige en treffende gebeurtenissen volgen hier elkander op! Berigtten we in ’t 

voorgaand nr. dezer Courant het plotseling overlijden van den kleermaker Claas, terwijl zijne vrouw 
aan eene daags te voren gekregen beroerte lag; thans moeten we vermelden, dat de vrouw gisteren is 

overleden eenige uren voor haar man werd ter aarde besteld, zoodat de kinderen van deze 

plegtigheid teruggekomen, het oog weer moesten slaan op het stoffelijk overschot hunner moeder. 

Naar wij vernemen was de man ruim 66 jaren oud en de vrouw 10 jaar ouder. 


