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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 OCTOBER 1865

+ Smilde, 27 Oct. Heden nacht, ongeveer één uur, ontstond er brand in het huis, bewoond door H.
Oostingh en T. Put, staande bij de Leembrug. Daar de bewoners te bed waren en de vlammen, door
een fellen wind aangewakkerd, spoedig de overhand namen, heeft men van den inboedel bijna niets
kunnen redden.
Ofschoon midden in den nacht, was er spoedig eene massa menschen op de been. De beide heeren
Wethouders – de Burgemeester was uit de plaats – met de twee veldwachters waren op de plaats der
onheils tegenwoordig; en beide laatst genoemden, die den geheele avond op surveillance waren
geweest en doornat te huis gekomen, zijn den geheelen nacht tot bewaking en bewaring der orde
tegenwoordig gebleven. Ook de brandspuit was zoo spoedig mogelijk present en heeft goed gewerkt.
Een daar naast staand huis is door vereenigde hulp beveiligd gebleven. Van Put is boven den inboedel
nog verbrand 45 mud boekweit en eene partij rogge en hooi. Een paard, dat door Put voor eenige
dagen was verkocht, op voorwaarde, dat hij het nog vier dagen mogt gebruiken, is mede in de
vlammen omgekomen. ’t Huis was verassureerd in de Arnhemsche en de inboedel van Oostingh in de
Maagdenburger brandkas. De inboedel van Put was niet verzekerd. d’Oorzaak van den brand is
onbekend.
2 KLEERMAKERSKNECHTEN
kunnen dadelijk WERK bekomen bij W. KOLTHOFF, Kleermaker te Smilde. Brieven franco.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal. op Woensdag den 8 November a.s., des avonds te 7 uur,
ten huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van KOOP LAMMERTS MOES en
kinderen te Smilde, in het
openbaar veilen:
Een opstrekkende BOERENPLAATS, met BOUW-, WEIDELAND en HEIDEVELD, met daarop staande
WONING, liggende tegenover het Oranjekanaal, strekkende vanaf ’s Rijksstraatweg tot aan de
Provincie Friesland, te zamen groot 20 b. 18 r. 40 el.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 31 OCTOBER 1865

+ Smilde, 29 Oct. Verordeningen vast te stellen, om de verspreiding van de in ons land uitgebroken
runderpest zooveel mogelijk tegen te gaan, achten we eene nuttige zaak; maar dan moet er ook
zooveel mogelijk gezorgd worden, dat deze verordeningen niet worden overtreden. ’t Verheugt ons de
activiteit van onze altijd ijverige policie, ook op dit punt, te kunnen berigten. Gehoord hebbende, dat
in de gemeenten Beilen en Westerbork runderen waren opgekocht, kregen onze veldwachters G.
Klaassen en H. Kalbfleisch vermoeden, dat die op onwettige wijze onze gemeente zouden worden inof doorgevoerd. Reeds drie nachten hadden zij hierop gesurveilleerd, doch te vergeefs; maar heden,
deze vierde nacht, mogt het Klaassen – terwijl Kalbfleisch juist door eene ongesteldheid verhinderd
werd mede te surveilleren – gelukken ze te betrappen.
Elf runderen, geleid door vijf personen, zouden langs de Leemdijk over Smilde Friesland worden
binnen gesmokkeld. Toen ze over de grensscheiding waren en binnen ’t gebied van Smilde, kwam
Klaassen uit eene sloot te voorschijn en verhinderde alzoo het volvoeren van dit plan. Hij noodzaakte
de geleiders met de koeijen naar Hijken terug te keeren, waar het bleek, dat twee kooplieden van
Langezwaag, in Friesland, de eigenaren waren en dat deze drie personen uit Hijken hadden
aangenomen om hun behulpzaam te zijn. ’t Is te hopen, dat de straf in alle gestrengheid op deze
overtreding worde toegepast en zij alzoo mogen ondervinden, dat ze eene dure nachtwandeling hebben
gemaakt.
VERKOOPING VAN LOOPVARKENS
op Zaturdag den 4 November a.s., des middags te 3 uur, ten huize van JANNES BLOMSMA, bij den
Witterweg te Smilde, voor ROELOF M. VAN ESSEN.
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