
blad 1866m 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1866 
 
Heden overleed alhier tot mijne droefheid, mijn hartelijke geliefde echtgenoot, de Heer REINOLD 

TONCKENS, in den ouderdom van ruim 47 jaren. 

Smilde, 12 Sept. 1866        J. DE BOER 

Eenige kennisgeving 

Verkooping 

der ¼ garve BOEKWEIT, 

in het Eekhoudtsblok te Smilde, van de Nationale Brandstof Maatschappij, op Maandag 17 Sept. 

a.s. te 5 uur bij J. H. WIND te Smilde. 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 SEPTEMBER 1866 
 
+ Smilde, 15 Sept. Eergisteren is hier een ongeluk gebeurd, dat betrekkelijk gunstig is afgeloopen, 

maar de treurigste gevolgen had kunnen hebben. Het jagertje van den schuitevaarder Beijer valt, 

misschien door schrikken of steigeren van het paard, er af, krijgt de lijn om de beenen en raakt er in 

vast. De lijn breekt van de schuit af en het paard gaat aan het loopen, den jongen op eenige afstands 

met zich voortslepende. IJselijke toestand! Vele aanschouwers van dit tooneel hooren den jongen 

kermen en om hulp roepen, maar kunnen of durven het paard niet tegenhouden. Gelukkig bevindt zich 

ook de vrouw van R. van der Velde op den straat. Deze vliegt toe, grijpt het paard bij den kop en 

brengt het tot staan. Anderen schieten toe en maken den jongen los, die door het sleuren over den 

grond en de straat er deerniswaardig uitzag. Was de redding op dat punt niet gekomen, dan zou de 

jongen eenige schreden verder, waar het paard over eene brug moest, zeer waarschijnlijk den dood 

hebben gevonden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1866 
 
Smilde, 18 Sept. In de verloopene week heeft zich hier geen cholerageval voorgedaan, zoodat men 

hoopte, dat die ziekte hier zou geweken zijn; doch helaas! heden is er weder eene aangifte van 

aantasting geschied. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 SEPTEMBER 1866 
 
Vrijdag 28 September e.k., ’s namiddags te 5 uur, 

publieke verkoop 

van een kamp AARDAPPELEN, achter ’t huis van verkooper, die is S. OLIJVE te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 OCTOBER 1866 
 
+ Smilde, 27 Sept. Den 18 dezer werd hier eene weduwe van ruim 82 jaren door de cholera aangetast 

en den volgenden dag was ze reeds een lijk. Sedert dien tijd hebben zich hier, naar we vernemen, 

geene gevallen van cholera weer voorgedaan, zoodat we hoopen, dat die ziekte hier voor goed zal 

geweken zijn. 


