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+ Smilde, 12 Oct. Gister had alhier een ongeluk plaats, dat erger had kunnen afloopen. Een vader en
zoon kwamen per chais van Meppel. De vader verlaat zijne zitplaats, om in een nabijzijnd huis een
boodschap te verrigten; het paard dringt achteruit en stort met de chais in den diepen bermsloot, aan de
straatwegzijde. De zoon, welke ’t gevaar zag aankomen, sprong er gelukkig voor den val af. Het paard
leed een weinig nadeel; doch ’t rijtuig was aan stukken.
Eenige dagen tevoren is, niet ver van de plaats waar dit ongeluk voorviel, ook de tilbury van den heer
Dr. F. in den bermsloot gestort, doordien ’t paard schrikte, kon de oppasser het niet houden. De doctor
bezocht in de naaste woning een patient.
+ Hoogersmilde, 12 Oct. We hebben hier berigt ontvangen, dat onze beroepen leeraar R. Beunk, den 29
deze, des voormiddags, zal worden bevestigd worden door den heer Metzlar van Deventer. Des
nademiddags denkt de jonge leeraar zijne intreeleerrede te houden.
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+ Smilde, 16 Nov. Sedert Vrijdag l.l. wordt alhier uit het armhuis vermist een jongmensch, J. Tik
genaamd. Hij moet altoen naar Assen zijn gegaan en is tot nu toe niet teruggekomen. Hij was niet altijd
wel bij het hoofd. Ieder, die hieromtrent inlichting kan geven, zal zulks zeker wel willen doen.
Smilde den 15 November 1863. Heden in den vroegen morgen overleed tot mijne bittere droefheid zijne
geliefde Echtgenoot AALTJE KRAMER, in den ouderdom van bijna zeven en veertig jaren, na eene
gelukkige echtvereeniging van zeven en twintig en een half jaar, en na eene ziekte van zes maanden.
Met mijne vier kinderen en twee behuwd-kinderen betreur ik hartelijk haar verlies. Onze droefheid over
haar aardsch gemis kan alleen eenigzins verzacht worden door hare kinderlijke onderwerping aan den
wil van den Hemelschen Vader, en de kalmte waarmede zij gedurende hare ziekte over haar naderend
levensend sprak; terwijl tot het laatste oogenblik haars levens hare hoop gevestigd bleef op Hem, door
Wien wij den dood des ligchaams kennen als het middel, om den geest te verheffen en over te brengen
naar zalige gewesten.
B. JONKER,
mede namens mijne kinderen
en behuwd kinderen
FEESTVIERING
door het ZANGGEZELSCHAP “OEFENING” te Smilde, bij gelegenheid der herinnering aan de
herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid, in het LOGEMENT DE NIEUWE VEENHOOP, op
WOENSDAG den 18 Nov. 1863, des avonds 7 uur. Dit FEEST wordt opgeluisterd door het HOORNMUZIEK
uit Assen.
Entrée voor een HEER of een Heer en eene DAME f 0,25.
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VERKOOPING
VAN

50 LOOPVARKENS
op Zaturdag 28 November a.s., te 3 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN

