blad 1855j
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 2 JUNIJ 1855

Smilde, 31 mei. Werd in ’t najaar van 1854, wegens den lagen waterstand, hier weinig turf afgevoerd,
thans gaat het bijzonder druk. Van 10 tot 15 geladene pramen ziet men dikwijls op korten afstand
achter elkander de vaart afvaren. Men zegt, dat in drie dagen ongeveer anderhalf honderd
afvaartbriefjes zijn afgegeven.
1 Junij. Heden nacht is er diefstal gepleegd bij J. Boerhof bij de Wolvenbergsdraai, naar het schijnt
door één persoon. De dief heeft een zijraampje in het voorhuis opengebroken en vervolgens uit eene
kast genomen f 50 aan geld, ook heeft hij een pistool medegenomen. Men hoopt den dader op het
spoor te zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 6 JUNIJ 1855

Smilde, 3 Junij. Heden voormiddag maakte de WEw. Heer E. Smit, Chr. Afgesch. predikant alhier
aan zijne gemeente bekend, dat hij besloten had voor het beroep naar Gorinchem te bedanken. Dit
besluit werd met blijdschap vernomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 JUNIJ 1855

Smilde, 8 Junij. Hetgeen men den 5 dezer te Wildervank heeft waargenomen, zagen wij gisteren
achtermiddag ongeveer 6 uur. Hier kwamen zoogenaamde wratten- en blarenbijters uit het
noordwesten en trokken naar het Zuidoosten, zeker niet minder in getal dan te Wildervank. Zij zijn
niet geheel verdwenen, want heden morgen zaten zij op de rogge en andere vruchten bij duizenden en
tienduizenden, zeker meer in getal dan er halmen op het land stonden.
9 Junij. Heden voormiddag omstreeks 10 uur is ’t huis van den winkelier Jan van der Velde,
tegenover het armhuis alhier, een prooi der vlammen geworden. Aan blusschen viel bij den hevigen
brand wegens gebrek aan volk niet te denken. Toen men de brandspuit aankwam, lag het gebouw
reeds in asch. Van den inboedel, de winkelgoederen, een partijtje rogge en boekweit heeft men niets
kunnen redden. Als door een wonder zijn de beide kleinste kinderen der vlammen ontrukt. Deze
waren, dewijl zij eenigen tijd zonder opzigt moesten zijn, te bed gelegd, toen juist bij het uitbarsten
der vlam de moeder terugkomt en hare geliefde panden van eenen verschrikkelijke dood redt. De
oorzaak van den brand is onbekend. Naar men hoort, was ’t huis tegen brandschade gewaarborgd doch
de meubelen niet, v.d. Velde heeft met de zijnen veel verloren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 JUNIJ 1855

Smilde, 9 Junij. Gisteren tegen den avond liep eene der kinderen van R. Strijker een meisje van
omstreeks 7 jaren, bij huis te spelen. Eensklaps hoort de vader ’t angstgeschrei van zijn in de wijk
gevallen dochtertje, springt ter redding toe, doch….wie schetst ’s mans droefheid, toen hij ’t
aanminnig wicht levenloos uit het water ophaalt.
11 Junij. Het berigt, betreffende den brand van het huis van J. v.d. Velde, geplaatst in het vorig
nommer dezer Courant, is, gelijk wij naauwkeurig zijn ingelicht, wat bezijden de waarheid en
onvolledig. De man was van huis, de vrouw niet. De inboedel is bijna geheel gered, dus zullen ook de
kinderen wel niet als door een wonder aan de vlammen zijn ontrukt, want, waar men voorwerpen als
kabinet, toonbank enz., uit een brandend huis redt, behoeft er geen wonder te gebeuren, om kinderen
te redden. Van den inboedel is zeer weinig verbrand; een bed, een weinig rogge, een boekje en andere
kleinigheden. Ook was de inboedel zoowel als het huis verwaarborgd, de eerste gelijk men ons heeft
verhaald, voor f 325,- en het laatste voor f 700,-.

