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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 MAART 1853 
 
Smilde 5 Maart, Den 15 Feb. l.l. is alhier het vergelijkend examen voor de vacante Israel. 

bijzondere school der 1
e
 klasse gehouden. Slechts twee sollicitanten waren opgekomen. De 

keuze van het Gemeente-bestuur en den Schoolopziener is gevallen op J. Limburg, Israëlitisch 

onderwijzer te Zwolle. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 MAART 1853 
 
Smilde 14 Maart, Het laat ingevallen winterweder en de menigvuldige sneeuw hebben hier veel 

armoed veroorzaakt. De arbeider denkt gewoonlijk “als lichtmis maar achter den rug is, dan is er 

geen nood meer”. En nu kwam juist na Lichtmis vorst en sneeuw, door welk laatste het 

heideplukken ook nog werd belet, waarmede hier anders nog al menig stuiver wordt verdiend. 
Dit een en ander heeft dan ook ten gevolge gehad, dat hier in de voorgaande week eene derde 

buitengewone collecte is gedaan, ten behoeve der armen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 MAART 1853 
 
Tot mijne en mijnen Kinderen innige smart overleed heden morgen circa vijf ure mijne 

hartelijke geliefde jongste Dochter TRIJNTJE ANNA, in den jeugdigen leeftijd van bijna dertien 
jaar. 

SMILDE, den 16 Maart 1853 

                                                                                                      Wed. H. SICKENS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 MAART 1853 
 
Smilde, 20 Maart, Volgens de vastgestelde kiezerslijsten bedraagt het getal kiezers alhier voor 

de leden der Tweede Kamer en de Provinciale Staten 77 en voor den gemeenteraad 163. ’t Vorig 
jaar had men voor de eersten 97 en voor de laatsten 164 kiezers; die vermindering is ’t gevolg 

hoofdzakelijk van de vermindering der schipperspatenten. 

Hoogersmilde, 19 Maart, Woensdag l.l. verliet een zekere heer S., kostganger bij een 

ingezetene alhier, het huis zijner inwoning, zonder (zoo als hij wel meer deed), te zeggen, 
waarheen hij ging. Toen hij niet terug kwam, werden boden uitgezonden, om hem op te sporen, 

doch vruchteloos. Heden heeft men ontdekt, dat hij langs de witte Wijk den weg naar Friesland 

was ingeslagen, misschien met het doel, om zijne familie te Harlingen te bezoeken. Waarom hij 

op zoodanige wijze en in zulk een weer zijn kosthuis heeft verlaten, is niet bekend. 

TE KOOP 

op de SMILDE: Eenige duizenden Eiken  Duimstikken, alsmede twintigduizend Eiken Telgen, 

tegen een matigen prijs. 

Te bevragen bij HENDRIK DE VRIES op de Molenwijk aldaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 MAART 1853 
 
Smilde, 23 Maart, Gisteren ontving de Chr. Afg. gemeente alhier het voor haar zeer 

verblijdende berigt, dat ds. E. Smidt, afgescheiden predikant te ’t Zand, het beroep van 

herwaarts had aangenomen. 


