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WOENSDAG 18 MEI 1853

Te Smilde is eene vrouw van haar 20ste kind bevallen. (zie Burg. stand hierachter)
BURGERLIJKE STAND
Smilde, 8 – 15 Mei – Bev. A. Ossel, geb. Drenth, van z., het 20ste kind.
Smilde, 14 Mei. In de gisteren alhier gehouden vergadering der Gemeenteraad is besloten, om
tot aanleg van een grindweg van de Lemmer tot aan ’s Rijks straatweg van Groningen naar
Zwolle, bij de monding der Wittewijk alhier, den bij die wijk, onmiddelijk aan den aan te
leggenen weg staande kalkoven enz., van jonkh, A. W. van Holthe te Dwingeloo, die verklaard
heeft daarvan bij minnelijke schikking geen afstand te willen doen, zoveel noodig, langs
wettigen weg te onteigenen. – Wij juichen die besluit zeer toe, omdat, zonder die onteigening,
het geheele plan van aanleg, zoo belangrijk voor deze gemeente, zeer zeker zou vervallen zijn;
wij hopen echter, dat de heer van Holthe op zijn vroeger besluit zal terugkomen, en dat de zaak
alsnog bij minnelijke schikking moge worden afgedaan.
16 mei. Heden achtermiddag voerden de werkende leden van ons muzijkgezelschap in het bosch
van den heer Tonckens verschillende muzijkstukken uit. Eene overgroote menigte
nieuwsgierigen en belangstellenden woonde zulks bij, aan wie hierdoor een groot genoegen is
verschaft.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 MEI 1853

Smilde, 21 mei. Als eene bijzonderheid kunnen wij van hier berigten, dat een varken van J.
Eleveld alhier, den 18 dezer 9 welgeschapen biggen heeft geworpen en eenige uren later nog en
levenloos wanschepsel, hebbende een kop, twee staarten en acht poten, zijnde het achterste
gedeelte tot aan de navelstreng in tweeën gescheiden.
- 24 Mei. Door den slager S. Magnus werd hier aan ’t kantoor een koe aangegeven op f 48. De
alhier gestationeerde rijks-ambtenaren hebben ze gisteren benaderd en daarvoor aan Magnus f
51,36 betaald; deze dezelve eenige guldens duurder gekocht. Heden er mede naar de Norger
markt willende reizen hebben de ambtenaren de koe onderweg voor f 62 verkocht.
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WOENSDAG 1 JUNIJ 1853

Smilde, 28 Mei. Heden morgen ongeveer acht uur, kwam kleermaker J. v. B. te huis om te
ontbijten. Zijne vrouw niet te huis vindende, gaat hij bij de buren, ook deze weten niet waar zij
is. Hierop gaat hij achteruit en vind haar in een onmiddelijke bij het huis zijnde sloot en haalt
haar er levenloos uit. De omstandigheden, hierbij voorgevallen, in aanmerking genomen, doen
aan een opzettelijk verkorten van haar leven denken; zij was ongeveer 60 jaren oude en laat
geene kinderen na.

