
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 10 JUNIJ  1852 
 
SMILDE, 7 Junij. In de openb. Raads-vergadering van heden waren alle Leden tegenwoordig. 

Nadat de notulen der voorgaande vergadering waren voorgelezen en goedgekeurd, werd 1
e
 eene 

kleine wijziging in de begrooting daargesteld; 2
e
 werd er overgegaan tot benoeming van 

stembureaux voor de verkiezing van 8 Junij; 3
e
 eene commissie benoemd  van loting en van 

onderzoek van de schutterij 1852; 4
e
 werd een rapport uitgebragt door de commissie tot onderzoek 

der geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden, uit welk rapport bleek, dat genoemde 

geloofsbrieven in orde waren bevonden, waarop de drie benoemde leden werden toegelaten. Niets 

meer aan de orde zijnde, werd de vergadering door de voorzitter gesloten. 

HOOGERSMILDE, 9 Junij. Hedennacht omstreeks één uur ontstond hier brand in de schuur van 

Wed. H.T. Boerhof, met dat ongelukkige gevolg dat in weinige minuten de geheele schuur 
benevens het huis in volle vlam stond, en een prooi der vlammen is geworden. Geene menschen 

zijn er bij omgekomen; het vee is gered; de huismeubelen en de boerengereedschappen zijn bijna 

alle verbrand; goud en zilver is meest behouden, benevens eenige kleedingstukken. De oorzaak 
van het ontstaan van de brand is onbekend, Huis en schuur waren voor brandschade 

verwaarborgd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 15 JUNIJ  1852 
 
SMILDE, 13 Junij. Heden maakte ds. E. Theunissen, leeraar bij de Afgescheidenen alhier, aan zijne 

gemeente bekend, dat hij zich verpligt had gevonden, de beroeping naar Dokkum aan te nemen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 17 JUNIJ  1852 
 
- Dingsdag j.l. heeft alhier plaats gehad de uitbesteding van het bouwen van een Huis van 

Bewaring en eene cipiers-woning te Dieverbrug. Nadat negen personen op dit werk hadden 

ingeschreven, is hetzelve opgehangen en bij hooging gemijnd door Harm Oldekamp van Smilde 

voor f 1230. 

SMILDE, 16 Junij. Aangaande de vruchten kan men van hier zeer gunstige berigten. De Rogge is 

boven verwachting bijgekomen en staat hier meest in vollen bloei. Winterkoolzaad (Zomerkool 
wordt hier niet verbouwd) stond in ’t voorjaar slecht, nu uitmuntend. Zomervruchten als Gerst, 

Haver, Boonen staan alle bij uitstek voordeelig en beloven eenen rijken oogst. De Boekweit, voor 

deze plaats zulk een belangrijk artikel, is meest gezaaid, ofschoon door de laatste regen het 
veenbranden niet geheel is ten einde gebracht. Aardappelen staan in vollen groei en zeer 

voordeelig. Het gras kan men bijzonder welig noemen. De oudste menschen heugt het misschien 

niet, dat hooi- en weilanden in zulk een korten tijd (in ’t begin van de maand mei zag ’t er nog 

treurig uit) zoo gunstig bijkwamen., Men begint reeds te maaijen wegens de groote hoeveelheid. 

Ook de vruchtboomen hebben heerlijk gebloeid. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 22 JUNIJ  1852 
 
Op ZATURDAG den 26 Junij 1852, des nademiddags te 4 uren, zal op de plaats naast JAN 

MEIJERING op de Smilde, publiek worden verkocht, het TOPGRAS van pl.m. acht bunder land. 

                                                                                                    J.L. TONCKENS 


