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Bevallen van een MEISJE, E.G. AUWERDA, Echtgenoot van
J. WIJCHGEL
Genees-, Heel- en Vroedmeester

Smilde den 30 December 1856

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 3 JANUARIJ 1857

Smilde, 1 Jan. In ’t jaar 1856 zijn alhier gehuwd 39 paren, geboren 192 kinderen, 100 van het
mannelijk en 92 van het vrouwelijk geslacht, overleden 131 personen, 71 van het mannelijk en 60 van
het vrouwelijk geslacht, daarenboven zijn aangegeven 8 doodgeboren.
- Zoo als op vele andere plaatsen, bestaat ook hier de gewoonte om bij ’t einde van het oude en ’t
begin van het nieuwe jaar zich met schieten te vermaken. Dat zulks zeer ongelukkige gevolgen kan
hebben is ook hier wederom gebleken. De knecht van A. Oldenkamp heeft zich met een pistool in de
linkerhand geschoten, zoodat hij de duim vrij zeker en waarschijnlijk ook den voorsten vinger zal
verliezen.
Appelscha, 29 Dec. Men verneemt, dat men in het naburige dorp Smilde gedurende de kersdagen veel
pleizier heeft getoond in het inslaan van glazen; in niet minder dan acht verschillende huizen heeft
men dat bedrijf uitgeoefend. Het ware te wensen, dat aan zulke baldadigheid (want anders is het niet;
aan wraak, althans bij velen, valt niet te denken) een einde kon worden gemaakt. Ook zijn aldaar op
het kersfeest eenige jongelieden zoodanig handgemeen geweest, dat zulks bij de bevoegde magt is
aangegeven en er proces-verbaal van is opgemaakt. Juist kwam op dien dag een persoon, die ook om
eene vechtpartij vijf jaren in de gevangenis had gezeten, te huis. Men zou denken dat zoo iets zoude
afschrikken, maar neen! Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht, wil men daar niet in
toepassing brengen. Laat men dan wijs worden door schade of schande of door beide.
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Smilde, 3 Jan. Heden voormiddag wilde de vrouw van R.C. alhier een paar emmers water uit de vaart
halen. De emmers gevuld hebbende wil zij op den wal stappen, verliest, door het slingeren en de
zwaarte der emmers, het evenwigt, en valt achterover in de vaart. Gelukkig dat zulks spoedig ontdekt
werd, men in het water sprong en haar, op den rug liggende, onmogelijk zou geweest zijn, zich er
alleen uit te helpen.
Op WOENSDAG den 14 JANUARIJ 1857,
zal door den Heer P.J.L. EEKHOUT te Smilde, ten huize van AALTJE LUXWOLDA, in de NIEUWE
VEENHOOP, publiek ten verkoop worden aangebooden:
Eenige perceelen BOVENVEEN, ter vergraving gelegen aan de Eekhoutswijk, zijnde meestal
blaauwveen.
Notaris: H.H. VAN LIER
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Smilde, 5 Jan. Heden achtermiddag viel hier een ongeluk voor, dat aan eenige kinderen het leven had
kunnen kosten, n.l.: de schuur van den Israëliet Elshof viel in, even na dat eenige kinderen, die er in
gespeeld hadden, dezelve hadden verlaten. Was het eenige ogenblikken vroeger gebeurd, zij waren er
alle onder verpletterd.

