blad 1854
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 JANUARIJ 1854

Smilde, 31 Dec. De dag van heden, de laatste dag des jaars 1853, was voor velen dezer plaats een
treurige voor allen een plegtige dag, een dag van ernstige overdenking. Voor twee was hij niet alleen de
laatste dag des jaars maar ook de laatste huns leven, en voor eene geachte familie de dag, waarop zij de
laatste eer aan een uit haar midden, op eene zoo treurige wijze weggerukt lid bewezen. De begravenis
van dezen hoopvollen jongeling ( den heer R.), die zich weldra door den band des huwelijks, met eene
teedere en liefdevolle vriendin zou vereenigen, in den bloei en de kracht zijns levens opgeroepen, was
allezins indrukwekkend. Een twintigtal zijner vrienden en kennissen, van welke eenigen bij het te huis
brengen van het lijk verzochten aan ’t zelve te mogen verrigten, ’t geen gewoonlijk door de buren wordt
gedaan, volgde met de familie het stoffelijk overschot van hunnen zoo vroeg ontvallen vriend naar de
laatste rustplaats, en had het voornemen opgevat, hem gezamenlijk grafwaarts te dragen; doch eene
tusschen beide komende omstandigheid heeft zulks verhinderd; diep geroerd stonden allen om den
grafkuil, en eenige oogenblikken daarna verliet men weemoedig den heuvel die nu het stoffelijk
omhulsel van den innig betreurde zoon, broeder en vriend bevat.
- 1 Jan. In het verloopen jaar 1853 zijn in deze gemeente gehuwd 44 paren, geboren 104 van het m. en
78 van het vr. gesl. Overleden 50 van het m. en 59 van het vr. gesl. Daarenboven zijn 14 doodgeboren
aangegeven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 7 JANUARIJ 1854

SMILDE, 5 Jan. Langs dezen weg breng ik mijnen innigen dank aan allen, die behulpzaam zijn geweest
tot het wedervinden van mijnen op den 23 Dec. l.l., zoo noodlottig verongelukten Zoon J. PH.
REBENSCHEIJDT; en betuig tevens mijnen hartelijken dank voor de menigvuldige bewijzen van
deelneming mij in mijne treurige omstandigheden bewezen.
Wed. H. REBENSCHEIJDT-LUCK

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 11 JANUARIJ 1854

Smilde, 10 Jan. Gisteren avond gaf de heer Kijmmell, sedert 21 jaren onze waardige en zeer geachte
Burgemeester, nu met den 1 Januarij j.l op zijn verzoek eervol ontslagen, in het logement de Veenhoop
alhier, aan de leden van den tegenwoordigen en voormaligen Gemeenteraad, benevens aan den geachten
en mede op zijn verzoek eervol ontslagen Gemeente-Ontvanger en den secretaris, een afscheidsdiner.
Gulle gepaste vrolijkheid heerschte bij den kostelijken tafel, en de heer Mr. P. van der Veen, geacht om
zijn hoedanigheden van hoofd en hart, was zeker de tolk der aanwezigen, toen hij met hartelijk
ingestemden feestdronk den aftredenden Burgemeester hulde en dank bragt voor het vele nuttige en
goede, door hem in die betrekking verrigt en tot stand gebragt. De genoodigden, waarvan slechts een
niet was opgekomen, hebben eenstemmig besloten, den afgetreden Burgemeester eene tegenpartij te
geven. Bij het verlaten der feestzaal bragten eenige notabele ingezetenen den Burgemeester ook hunne
hulde en dank.
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingeloo zal ten verzoeke van R. KRAMER te Smilde en
Kinderen, op DONDERDAG den 19 Januarij e.k., des avonds om 6 uren, ten huize van de Erven
LUXWOLDA te Smilde,
BIJ INZATE VEILEN:
Een tot het uitoefenen van verschillende bedrijven zeer geschikt HUIS, met daarbij behoorend ERF,
BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD, alles in eenen opstrek gelegen op de Scheid, gemeente Smilde, en
te zamen ruim 7 Bunders groot.

