
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 21 FEBRUARIJ  1851 
 

BLOEM- EN TUINZADEN 
De  ondergeteekenden hebben de eer te berigten, dat zij ruimschoots voorzien zijn van alle soorten 

van BLOEM- en TUINZADEN. Zoo wel van deze als van BOOM- en BLOEMGEWASSEN zal eerdaags 

eene uitvoerige PRIJS-COURANT verschijnen. Inmiddels bevelen zij zich tot het leveren van alle deze 
artikelen bij allen ten hoogste aan. 

Smilde, 20 Febr. 1850                                                                Gebr. DE WAL 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 25 FEBRUARIJ  1851 
 
Smilde, 22 Febr. Eindelijk ontving gisteren de Chr. Afg. gemeente alhier van Do. J.W. Nentjes van 
Urk, dien zij ten tweeden male had beroepen, het berigt, dat hij zich verpligt had gevoeld, nogmaals 

voor de beroeping te bedanken. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 15 MAART  1851 
 
Smilde, 15 Maart. Gister morgen waren de schooljongens hier druk bezig te spelen, met elkander na 
te loopen en een stokje te slaan. Een derzelve liep onmiddelijk langs een wagen, die juist passeerde, 

struikelde en viel eerst tegen het paard, geraakte toen onder den wagen; twee raden gingen over hem 

heen en …..de jongen stond op en liep weg. Tot dezen gelukkigen afloop droeg zeker bij, dat de 

wagen niet beladen was. 

Gisteren reed de voerman  M.M.  met een transport naar Assen. Terug komende had hij bij zich den 

schipper A.d.V. Toen zij op de hoogte van de Jonkersbrug komen, wil het paard, naar gewoonte, 

daarover. De schipper, liever de straatweg willende houden, grijpt naar de leidsels, maar trekt juist 
aan het verkeerde, met dat gevolg, dat paard en wagen met voerman en schipper van boven in de 

vaart geraken. M.M. springt er uit en heeft spoedig met zwemmen den overkant bereikt. De schipper 

klimt op de huif van den wagen en houdt zich op deze wijze zoo lang boven water tot hij gered 
wordt; terwijl eindelijk ook het paard en wagen aan wal worden gebragt. Opmerkenswaardig is het, 

dat dit geval zonder ongelukken is afgeloopen. 

16 Maart. Het plan bestaat, om van de Lemmer tot aan ’s Rijks straatweg bij de witte wijk alhier 

over Appelscha en Oosterwolde, dus door de grietenijen Lemsterland, West- en Ooststellingwerf 

een straat- of grindweg aan te leggen, waarover gisteren door gecommitteerden uit den raad  der 
gemeente Smilde met het grietenijbestuur van Ooststellingwerf, eene bijeenkomst is gehouden, die 

men zich mag vleien, dat tot een gunstig einde zal leiden. 

VERKOOPING 

Op den 4 April 1851, des morgens te 10 uur precies, zullen op de Boerderij van den Heer Mr. P. van 

der Veen te Smilde, worden verkocht: Pl.m. 40 stuks uitmuntende MELKKOEIJEN en JONGVEE, 3 

PAARDEN, BOERENWAGENS, AARDKARREN, PLOEG, EEGDEN, eiken ROLBLOK, WAAIJERS, 

koperen GRAANZEEF, MELKEMMERS, KARNS, TIENEN, MELKTONNEN en ’t geen verder tot eene 

compleete Boerderij behoort.                                                         Mr. C.E. KNIPHORST. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 8 APRIL  1851 

BOELDAGEN TE SMILDE 
op woensdag den 9 April 1851, voor de Wed. en Erven Jan Klok, te Smilde, van vier KOEIJEN, 

6000 ponden HOOI, BOER- en MELKGEREEDSCHAP en alle HUISRAAD. 

Op vrijdag den 11 April 1851, voor de Erven Cornelis Reinders de Jong, te Smilde, van een 
RUINPAARD, 7 stuks HOORNVEE, WAGEN, BOER- en MELKGEREEDSCHAP en verder volledigen 

en goed geconditioneerden INBOEDEL.                                    H.H. VAN LIER 


