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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 17 JUNIJ 1854 
 

LEES HIER!!! 

GERRIT MAST, 

Snikkevaarder te Smilde, maakt bij deze aan het publiek bekend, dat hij op Dingsdag den 27 Julij en 

op Woensdag, Donderdag en Vrijdag daaraanvolgend, alle morgens zal AFVAREN van de Smilde naar 
Assen, en ’s avonds laat van Assen naar de Smilde terug, ten einde de ingezetenen van de Smilde en 

ommestreken gelegenheid te geven, om het 

CONGRES TE BEZOEKEN. 
Ook zal hij op Zaterdag den 1 Julij van Assen naar Veenhuizen varen, om des avonds naar Assen 

terug te keeren, ten einde de CONGRES-BEZOEKERS in de gelegenheid te stellen, om deel te nemen aan 

het voorgenomen bezoek der KOLONIEN; hij zal de uren van vertrek overleggen met de bezoekers. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 JUNIJ 1854 
 
Smilde, 20 Junij. Dat men hier ook kalveren vet weet te mesten, daarvan strekke het volgende ten 

bewijze: B. Jonker, Wethouder alhier, heeft een kalf van 10 weken, dat op 180 halve nederlandsche 

ponden wordt geschat. Maandag e.k. zal het door S. en N. Magnus, vleeschhouwers in deze gemeente 

geslagt worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 JULIJ 1854 
 
Smilde, 27 Junij. Als eene bijzonderheid kan men van hier berigten, dat men in een tuin alhier op ééne 

plaats met een zoogenaamde mollenkap, in den tijd van acht dagen een en twintig mollen heeft 

gevangen. Gedurende al dien tijd heeft men den knip geen handbreed verplaatst. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 JULIJ 1854 
 
De EIGENAREN der SCHUTSLUIS in de Suermondswijk te Smilde zijn voornemens, die SLUIS op den 18 

JULIJ E.K., ’s avonds te 7 ure, publiek ten huize van J.H. WIND aldaar, aan de genoegbiedenden te 
verkoopen; inmiddels is ze UIT DE HAND TE KOOP, en kunnen de noodige inlichtingen worden 

verkregen bij B. JONKER mede aldaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JULIJ 1854 
 
Moesten wij voor nog geen zes weken geleden, de jongste onzer lievelingen aan den dood ten offer 

brengen, wederom trof ons een nog zwaarder slag, daar ook ons oudste zoontje HARM, hedenmorgen 

omstreeks vier uren, na eene langdurige sukkeling, in den ouderdom van bijna 7 ½ jaar, aan ons 

ouderharte werd ontrukt. 
Hij, die zeide, laat de kinderen tot mij komen, derzulken is het Koningrijk der Hemelen, Hij sterke en 

bemoedige ons onder zulke zware slagen. 

Smilde, 26 Julij 1854                                                                              J.H. WIND, 
                                                                                                                                             H. WIND 

                                                                                                                   geb. DE VROOME 


