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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 MAART 1859 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal, op Woensdag den 16 Maart as., des voormiddags te 10 uur, 

ten verzoeke en op de plaats van Mevr. de Weduwe B.F. REBENSCHEIDT tegen over de groote kerk te 

Smilde is het openbaar verkoopen: 

Eene partij op stam staande 

EIKEN- en andere 

BOOMEN, 

geschikt tot velerlei gebruik 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 MAART 1859 
 
Zeer voorspoedig bevallen  van een DOCHTER, R. VAN LEMEL-KIJMMELL. 

Smilde, 13 Maart 1859 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 MAART 1859 
 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat de Wittewijksweg in die gemeente, tot 

nadere aankondiging is 
afgesloten. 

Smilde, 16 Maart 1859        De Burgemeester, 

         G.W. VAN LEMEL 
         De Secretaris, 

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 MAART 1859 
 
Smilde, 19 Maart. Van tijd tot tijd komen te Hoogersmilde Fransche kooplieden, die Drentsche schapen 

koopen. Voor eenige dagen zijn ze hier weder geweest en hebben een aantal gekocht. Genoemde 
kooplieden besteden voor ieder schaap van 7 tot 8 gulden; maar voor dien prijs verlangen ze ook de 

besten uit het hok te zoeken iets, dat ze met kennis van zaken weten te doen. 

- Naar men verneemt, heeft iemand te Hoogersmilde het voornemen, een beenderenfabriek op te rigten 

in de nabijheid der Beilervaart. 
 

Hoogersmilde, 19 Maart. Is dit gedeelte der gemeente tot heden toe nog al verschoond gebleven van de 

pokken; van de kinkhoest is dit het geval niet. Er zijn onderscheidene kinderen, die hieraan lijden; tot 

nog toe zijn er evenwel nog geene aan overleden. 

Smilde, 18 Maart. Heden morgen is de praam van H.J. de Vries, tot een veerschip vertimmerd en 

ingerigt van hier naar Emmen vertrokken, om aanstaanden Donderdag van daar zijne eerste reis als 

beurtschip op Amsterdam te ondernemen. Dit beurtschip is zeer gerijfelijk ingerigt en netjes afgewerkt, 

hetwelk den scheepsbouwmeester Fernhout en den timmerman Stap alhier tot alle eer en aanbeveling 

verstrekt. 

- 19 Maart. Heden speelde een zoontje van J. Jacobs alhier van ongeveer 5 jaren oud met een knikker op 

de straat. De knikker rolde in de vaart, en het kind, moeite doende om dien weer magtig te worden, 
stortte in het water. Gelukkig werd dat door P.J. Wijnberg ontdekt, die, met gevaar van eigen leven, in 

het water sprong en het kind van eene anders wissen dood redde. 


