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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 MAART 1856

Smilde, 18 Maart. Men verneemt, dat P. Hoogeveen, schoenmaker alhier, consessie heeft aangevraagd en
verkregen tot een wekelijksche beurtveer van Westerbork langs het Oranjekanaal en de Drentsche
Hoofdvaart op Meppel. Hij moet reeds een geschikt vaartuig hebben aangekocht en zal met Mei a.s.
beginnen te varen. Hierdoor zal voor de ingezetenen van de gemeente Westerbork eene geschikte
gelegenheid ontstaan om hunne goederen te Meppel ter markt te krijgen daar het beurtschip des
donderdags morgens om zes uur te Meppel moet zijn.
Eene bekwame TIMMERMANSKNECHT kan dadelijk of met Mei vast werk bekomen, tegen KOST en
INWONING en GOED LOON bij C.F. SEIDEL te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 29 MAART 1856

Smilde, 25 Maart. Gisteren, zijnde Paaaschmaandag, had er des achternamiddags bij den kastelein H.
Mast op de Scheid een zonderling vermaak plaats, nl. eene hen den kop afslaan. Hiertoe werden de
liefhebbers geblinddoekt en dan ging het er met een scherpe sabel op los. Twaalf personen namen deel aan
den strijd. Jakobus Haveman was de gelukkige en behaalde den prijs, bestaande in een zilveren mondstuk.
Eene overgroote menigte nieuwsgierigen was zamengekomen, om dit volksvermaak bij te wonen, waarna
men zich vervolgens tot laat in den avond vermaakte. Alles is in de beste orde afgeloopen.
Hoogersmilde, 31 Maart. Binnen den tijd van 14 dagen zijn te Hoogersmilde meer dan honderd kinderen
door de mazelen aangetast. De meesten beginnen nu weder te herstellen. Drie of vier zijn er aan
bezweken.
Op DINGSDAG den 8 April aanstaande des voordemiddags te 10 uren, zal, op de Oude Scheid te Smilde,
PUBLIEK WORDEN VERKOCHT:
Een bruin Merriepaard, negen dragtige en guste KOEIJEN en JONGBEESTEN, twee dragtige en guste
MOTTEN, tien SCHAPEN, met lammeren, een KLOK, KAST enz., ten verzoeke van J.H. STRIJK aldaar.
Assen den 31 Maart 1856
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 2 APRIL 1856

Smilde, 29 Maart. Gisteren heeft hier eene herstemming voor een lid van den Gemeenteraad tusschen de
heeren W. de Vroome en J. Nuis plaats gehad. Heden is bij de opening der stembriefjes gebleken, dat er 69
stembriefjes waren ingekomen, waaronder 1 in blanco, en dat ontvangen hebben W. de Vroome 39 en J.
Nuis 29 stemmen, zoodat eerstgenoemde tot lid van den Raad is gekozen.
Dezer dagen is hier het volgende ongeluk gebeurd. De arbeider J.E. lag ziek te bed, zijne vrouw was
afwezig om melk te halen en hun klein meisje alleen in de keuken. Dit kind komt te digt aan het vuur,
zoodat hare kleederen in vlam geraken, en voor men redding kon aanbrengen, was het kind zoodanig
gebrand, dat het spoedig daarna aan de gevolgen is overleden.

