DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 21 AUGUSTUS 1849

Smilde, 19 Aug. Heden nacht heeft hier een persoon in een der logementen overnacht, die zich
doof en stom hield; van morgen ongeveer 8 uur, toen de Hervormde kerk reeds open was, heeft hij
een der bij de kerkdeuren hangende armbussen opengebroken en het geld, dat er in was, er
uitgenomen. Hoewel hij zich te spoedig uit de voeten had gemaakt om dadelijk gegrepen te
worden, is hij echter reeds des middags door den Veldwachter G. Prijs van Assen, die van de zaak
kennis bekomen had, nabij Haren gevat, en in verzekerde bewaring naar Assen overgebragt. Hij
heeft een pas bij zich, in Maart 1849 door den Directeur van politie te Parijs afgegeven; hij kan
goed spreken en hooren.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 18 SEPTEMBER 1849

Te Smilde zijn van 6 tot en met 12 dezer bijgekomen 9 choleralijders, 5 overl., 4 herst., 6 in beh.
gebl. Van 12 tot en met 17 dezer zijn er 2 nieuwe lijders bijgekomen, waarvan 1 overleden.
Smilde, 17 September
De landbouw mag zich hier ten aanzien van de uitkomsten zijner werkzaamheden verheugen over
’t jaar 1849: de rogge is, bij veel stroo, uitmuntend in opbrengst en hoedanigheid van koren; garst
en haver zijn goed geslaagd; de paardeboonen middelmatig en de erwten best.
De aardappel heeft door ’t verderf wel enigszins geleden; maar de knol bleef onaangetast, althans
dit mag geen naam hebben, en is voortreffelijk van smaak en deugdzaamheid; de opbrengst meer
dan middelmatig.
De veenboekweit heeft hier door de nachtvorst in Augustus, en door de storm op 11 dezer veel
geleden, en is minder dan in de laatste jaren; doch toen was ze meer dan gewoon; thans mag men
ze redelijk noemen, en de oudere of mindere veenen geven veel en goed veevoeder, wat bij zeer
velen, die geene hooilanden bezitten, dit gemis vergoed.
De veestapel was gezond: ’t melkvee gaf vele en goede melk; de wei- en hooilanden waren ruim
met gras voorzien en staan ook thans nog zeer goed.
Van de bijenteelt heeft men geene groote verwachtingen; zoogenaamde vette bijen, meent men,
dat er niet veel zullen zijn.
Boomvruchten zijn er overvloedig; sommige boomen bezwijken bijna onder hun heerlijken
vruchtenlast.
Alle veldgewassen, die geoogst zijn, zijn zeer goed gewonnen; en alles te zamen genomen kan ’t
jaar 1849 vruchtbaar en voor den landbouw gelukkig genoemd worden.
En wat de veengraverij betreft; de turf wordt goed droog, en er komen weinig of geene smoezen.
De aftrek, die nu wat levendiger wordt, was sints lang slap, en de prijzen laag, thans is de
marktpraam zwarte scheepsturf aan de Smilder markt te Zwartsluis gesteld op f.70.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 28 SEPTEMBER 1849

Volgens de gedane opgaven zijn in dit gewest van af het ontstaan der cholera tot heden aangetast
702 personen, waarvan 384 zijn overleden, als: te Smilde 107, overl. 53.
Smilde, 27 September, - Jakob Arons Polak, een behoeftig maar braaf Israëliet, te dezer gemeente
woonachtig, om de 74 jaar oud, ging om nog iets te verdienen, ’s nachts voor de markt te Roden
op dingsdag jl. gehouden, ongeveer te twee ure met eene koe geheel alleen, van hier naar
genoemde markt: de volgende morgen vond men de koe op den straatweg te Boven Smilde
loopen: maar haar geleider, de oude Jakob, zag men niet. Met reden vreezende dat hem eenig
doodelijk ongeluk zou zijn overgekomen, heeft men hem gisteren gezocht; doch te vergeefs:
heden wordt dat zoeken voortgezet; men hoopt hem te vinden, maar vreest daarbij het ergste.
Sater. – J.A. Polak is heden voormiddag dood uit de Norgervaart tegen over het huis van Schenkel
opgehaald; men moet veronderstellen, dat hij door de duisternis in het water is geraakt.

