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ZATURDAG 6 SEPTEMBER 1862

+ Smilde, 3 Sept. De gevolgen van het stelen van appels verleden jaar in den tuin van J.V. alhier
gepleegd, schijnen weer vergeten te zijn, althans E.V. ontdekte dezer dagen nu en dan, dat zijn tuin ’s
nachts werd bezocht. Hij geeft hiervan kennis aan de veldwachters, waarvan het gevolg is geworden,
dat door een van dezen heden nacht drie ongenoode gasten zijn gepakt. Het schijnt haast wel, dat het
achtste gebod, bij velen, geene betrekking heeft op boom- en tuinvruchten.

+ 4 Sept. Gisteren wilde IJ. Kanninga met zijn kind van ongeveer twee jaar oud, in een wagentje, over
een draai der hoofdvaart passeren. Op den draai zijnde, valt het kind uit het wagentje en midden in de
vaart. Binnen weinige oogenblikken was er eene menigte menschen zamen gevloeid, maar niemand
waagde het, het kind te redden, zelfs de vader niet. Eindelijk komt J. Witvoet toegeloopen, bedenkt
zich geen oogenblik, maar begeeft zich dadelijk te water en red het kind met gevaar van zijn eigen
leven van een anders gewissen dood.
+ 4 Sept. Toen de knecht van J. Woltman heden morgen ruim zes uur de molenwijk passeerde, zag hij
iets in het water drijven. Onderzoekende wat dit mogt wezen, ontdekt hij tot zijne niet geringe
verbazing, dat het een man was. Dadelijk komen twee in de nabijheid zijnde personen te hulp, men
haalt hem er uit, brengt hem in de naastbijzijnde woning, roept geneeskundige hulp in en wendt alles
aan, om, mogt er nog leven in zijn, hetzelve weer op te wekken, maar te vergeefs, hij was een lijk,
ofschoon men met zekerheid kan nagaan, dat hij nog niet lang in het water had gelegen. Of men hier
aan een ongeluk of aan opzet heeft te denken is niet zeker te bepalen, ofschoon het laatste
waarschijnlijk het geval is. Daar deze persoon een vreemdeling is, wordt er van wege het bestuur
onderzoek naar zijne herkomst gedaan.
+ 5 Sept. Het onderzoek naar den drenkeling heeft aan het licht gebracht, dat hij heet Pieter
Lijndreijer, te Putten in Gelderland is geboren en ruim 46½ jaar oud is. Sedert veertien dagen had hij
Veenhuizen met ontslag verlaten. Gedurende dien tijd moet hij hier en daar hebben rondgezworven.
Toen hij Veenhuizen had verlaten had hij nog f 16,- gehad; nu nog ééne cent.
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Het behaagde de vrijmagtige Heere heden nacht op het onverwachts, na eene korte ongesteldheid,
mijn zeer geliefde echtgenoot GRIETJE DE VRIES van mijne zijde door den dood weg te nemen, in den
ouderdom van 68 jaren, waarvan ik 46 met haar in den allergelukkigsten echt mogt doorbrengen.
Zwaar treft mij deze slag, wijl ik ook in de grijsheid mijner dagen zijnde, nu mijn dierbaarste steun,
die God mij tot zulk eene aangename gezellinne geschonken had, verloren heb.
Ik hoop echter met mijne talrijke kinderen en behuwdkinderen Hem te zwijgen Die haar zoo
gemoedigd de toekomst deed verbeiden, en de vaste hoop op een blijde weder-ontmoeting in de
gewesten van leven en zaligheid lenigt onze smart.
Smilde den 8 Sept. 1862
Mede namens mijne kinderen en
behuwd-kinderen
JAN IJWES NUIS

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 16 SEPTEMBER 1862

VERKOOPING van op stam staande AARDAPPELEN
te Smilde, Vrijdag den 19 September a.s., des namiddags te 3 uur precies, ten verzoeke van den heer
C.W.E. KIJMMELL aldaar, van een bunder op de Grietmanswijk pl. no. 32, en twee bunders op de
Kijmmellswijk, aan te vangen op de Grietmanswijk.
A.J.C. TELLEGEN, Not.

