
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 20 JULIJ  1852 
 
SMILDE, 19 JULIJ. In verschillende couranten wordt de oorzaak van den zelfmoord, door de 

dienstmeid S. Oosterhof den 2 dezer begaan, opgegeven, te zijn geweest zwangerschap. Wij 

moeten en kunnen dit ten stelligste tegenspreken; ’t is eene onwaarheid, dat zij zich zwanger 

bevond. Uit hare handelingen en gesprekken kan men opmaken, dat verschillende redenen haar 
tot dien  verschrikkelijke stap hebben doen besluiten, maar geenszins kan men de, door 

sommige dagbladen opgegevene, daaronder brengen. 

Getrouwd:                                                               H. DE WAL 

                                                                                      en  
                                                                                A. SICKENS 

SMILDE, 15 Julij 1852 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 27 JULIJ  1852 
 
SMILDE, 26 JULIJ. Men verneemt, dat hier en te Assen onder de verveeners een rekwest aan den 

Minister van Financien circuleert, inhoudende het verzoek, dat de bestaande wet op den 

turfaccijns worde gewijzigd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 29 JULIJ  1852 
 
SMILDE, 28 JULIJ. Het saisoen is thans bijzonder gunstig voor het droogen van den turf; in de 

veenderijen, onder deze gemeente en onder Assen is reeds nieuwe turf verscheept, men ziet hier 

in den turfhandel bijzondere drukte tegemoet, vermits Hoogeveen niet afschepen kan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 3 AUGUSTUS  1852 
 
SMILDE, 1 AUGUSTUS. Heden morgen werd een jongetje, H. Jonkman genaamd, elf jaar oud, 

door den hond van J.IJ.N. op den publieken weg aangevallen, van de beenen geworpen en 

deerlijk gebeten; de onderlip is gescheurd en het geheele aangezigt geschonden. Men heeft 

dadelijk heelkundige hulp van Dr. Fledderus ingeroepen. Mogten eigenaars van zoodanige 
honden er wat meer het oog op houden, en kinderen wat minder de honden tergen en plagen, 

daar zij zelve dikwijls de oorzaak van dergelijke ongelukken zijn, ofschoon zulks hier geenzints 

het geval is geweest. 

31 Julij. In de openbare vergadering, gister achtermiddag gehouden, waren alle leden 

tegenwoordig; nadat de notulen der voorgaande vergadering waren voorgelezen en met eene 
kleine wijziging goedgekeurd, werd 1

e
 de Burgemeester geïnstalleerd; 2

e
 besloten de Ged. 

Staten te verzoeken, dat het besluit van den gemeente-raad ter afschaffing van de broodzetting 

mogt worden goedgekeurd;  3
e
 vastgesteld de staat van de gemeentelijke eigendommen; 4

e
 eene 

Commissie benoemd tot onderzoek van de door B. en W. vastgestelde schoollijst; 5
e
 

beraadslaagd over het onderhoud van eenige armen; 6
e
 twee commissies benoemd, eene ter 

opmaking van een ontwerp-reglement op de nummering der huizen, en eene tot idem op de 

verandering van woonplaats; waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 


