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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JULIJ 1865 
 
Op Woensdag 2 Augustus ’s namiddags 3 uur, zullen te Smilde, ten verzoeke van de Heeren WESTRA, 

publiek  

worden verkocht: 

2 bunder in hokken staande ROGGE, aan de Molenwijk, 5 kampen HAVER, aan de Meesterswijk , 5 

uitmuntende kampen HAVER op de van Lierswijk, 2 bunder KLAVER, op de Molenwijk; te beginnen 

bij de Molenwijk. 

Tevens zal alsdan publieke worden verhuurd: 

NAWEIDE van de gronden tegenover de School van Mej. de Wed. COHEN. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Not. 

VERKOOPING VAN ROGGE, ENZ., 

op Dingsdag den 1 Augustus a.s., des namiddags te 4 uur, ten verzoeke van den Heer Mr. L. 

KIJMMELL te Smilde, van 1 kamp ROGGE, 1 dito HAVER en 1 dito PAARDEBOONEN op de 

Jonkerswijk, en een kamp ROGGE op ’t Koeland, aan te vangen op de Jonkerswijk. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 AUGUSTUS 1865 
 
+ Smilde, 28 Julij. Heden achtermiddag heeft hier wederom een treurig geval plaats gehad. Een 

tienjarig meisje van den schipper J.J. zou op haar zusje, plus minus twee jaren oud, passen. Toen ze 

eenigen tijd voor de deur waren geweest, zei het jongste: “ik ga naar moeder.” In plaats van in huis te 

gaan, gaat ze in de tuin, zonder dat het oudste zulks ontdekt. Eenigen tijd daarna wordt ze vermist, 

gezocht en … levenloos door den vader uit eene sloot opgehaald. De verslagenheid der ouders, de 

droefheid van het tienjarig meisje, laten zich gevoelen, maar niet beschrijven. - Bijna was gisteren een 

kind van A.T., buurman van bovengenoemden schipper, hetzelfde ongeluk overkomen, daar het ook 

voorover liggende in eene sloot werd gevonden, maar nog leefde. 

+ 31 Julij. De mazelen, die hier sedert eenigen tijd heerschen, zijn te Hooger-Smilde zoo algemeen, 

dat in de school vacantie is gegeven. In één huisgezin liggen er zeven aan, zes kinderen en de moeder. 

Intusschen zijn ze niet van een zeer erge aard; maar velen krijgen, als ze herstellen van de mazelen, 

het in de keel. De pokken, waaraan hier zoo velen hebben gelaboreerd en die een niet gering aantal ten 

grave hebben gesleept, zijn nog niet geheel verdwenen, maar hier en daar ziet men nog op de deuren 

“pokken”. Het aantal gestorvenen in deze gemeente beloopt ook reeds in dit jaar 107. 

MEDE-KIEZERS! 

Allen ,wie het heil der Gemeente ter harte gaat, brengen heden met ons hunnen stem uit op de Heeren: 

 M.A. HOOGERBRUGGE, 

 P.J.L. EEKHOUT. 

Smilde, 1 Aug. 1865         EENIGE KIEZERS, 

        geene Leden der Kiesvereeniging 

Kiezers te Smilde! 

De tijd van beraad is verstreken; nu naar de stembus en vooral op uw stembriefje geplaatst de Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

         EENIGE KIEZERS, 

       die het belang der gemeente beögen. 


