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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 OCTOBER 1853

WAARSCHUWING
om aan de BROEDERS P. en L. W. te SMILDE niets te borgen, nemende goederen van onderscheidene
personen zonder dezelve te betalen of terug te brengen.
P.H.
P.H.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 29 OCTOBER 1853

Heden nacht overleed tot onze bittere droefheid, na eene ziekte van drie weken, onze geliefde jongste
Dochter Geesje, in den jeugdigen leeftijd van negen jaren en negen maanden. Met onze vier overige
kinderen staren wij met diepen weemoed op de zoo vroeg ontslapene. Het geloof in het altijd weldadig
bestuur van den God onzes levens, en in Jezus Christus, die het leven en de onsterfelijkheid heeft aan het
licht gebragt, kan ons alleen troost en kracht schenken, om dezen zwaren slag met gelatenheid te dragen.
SMILDE, den 25 October 1853
B. JONKER,
A. KRAMER
DE PALMSLAG
van de BOERENPLAATS van de Erven HENDRIK VINK te Hooger-Smilde, zoomede van de KEUTERIJ van de
Weduwe FREERK HAVEMAN aldaar is bepaald op
VRIJDAG 11 NOVEMBER 1853,
’S MIDDAGS 12 UUR
bij de Weduwe FLEDDERUS te Hooger-Smilde.
Het BOERENHUIS, de ARBEIDERSWONINGEN en min of meer 7 bunders toegemaakte GRONDEN, van de
Erven VINK, staan in perceelen op ruim f 3.300, de VELDGRONDEN, ruim 19 bunders, staan op f 265.50.
H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 NOVEMBER 1853
Smilde, 4 Nov. Gister avond ongeveer 10 uur, werden de ingezetenen van dezer plaats, door het slaan der
trom en het geroep van brand! zeer verontrust. Eene meenigte menschen spoedde zich dadelijk naar de
plaats des ongeluks. Daar gekomen, ontdekte men, dat de schrik grooter was, dan het ongeluk. Een hoop
heide en takkebossen van G. Hartgers, bij de Leembrug, was in brand geraakt, hoe, weet me niet. Gelukkig
dat de wind Oost was, waardoor de vlam van het huis afsloeg. Was de wind zoowel Z. of Z.W. geweest, dan
was het huis, door twee gezinnen zoo wel bewoond, zeker eene prooi der vlammen geworden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 NOVEMBER 1853
Smilde, 9 Nov. Men verneemt, dat tot meter-taxateur van den turf alhier is benoemd de heer Spruit, thans in
die betrekking te Zwartsluis, en dat de heer Rebenscheijdt, thans meter en taxateur te Westerbork, als
zoodanig is verplaatst naar Zwartsluis.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 NOVEMBER 1853
Smilde, 14 Nov. Vrijdag morgen ontdekte E.S. van Veen, landbouwer alhier, dat zijne drie schapen uit zijn weideland
onmiddelijk achter zijn huis vermisten; onderzoek doende kwam hij door ’t spoor al spoedig tot de overtuiging dat ze
naar Friesland waren ingedreven. Dadelijk keerde hij terug en reed met den wagen ter opsporing verder, met het
gelukkig gevolg, dat hij reeds vrijdag avond te weten kwam, dat ze door H. Heinhuis en diens stiefzoon J.L. de Vries,
arbeiders alhier, aan den Bontenbok, digt bij ’t Heerenveen waren verkocht geworden. – Van Veen deed terstond
aangifte aan de justitie aldaar; twee zijner schapen kreeg hij daarvan terug, maar het andere was reeds door den kooper
geslagt.- Heden nacht terugkomende, gaf hij van een en ander onverwijld kennis aan den heer Burgemeester alhier, die
terstond de daders in arrest nam; bij het verhoor, voor Z.Ed. ondergaan, erkenden zij den daad; gisteren zijn zij
gevankelijk aan den heer officier van justitie te Assen overgeleverd; zij waren ‘s avonds van te voren juist van hunne
onderneming te huis gekomen.

- Als bewijs, dat de afvaart van turf hier thans zeer druk is, kan dienen, dat in de vorige maand October zijn
afgevaren 652 schepen, en in deze maand tot heden 313. Wegens drukte op de vaart en het menigvuldig
schutten, hebben de schippers, om van Meppel boven ’t laatste schut te komen, soms twee dagen werk, ’t
welk anders in een halven dag geschiedt.

