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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 FEBRUARIJ 1854 
 
Smilde, 31 Jan. Door de Hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten te ’s Gravenhage zijn tot 

Kerkmeesters der Israëlitische gemeente alhier benoemd voor den tijd van twee jaren J.A. van 

Dam en Ph. Hartog. 

- Terwijl T. Boerhof en broeder, wonende te Hoogersmilde, zich vrijdag avond jl. niet te huis bevond, 

heeft een daar in de buurt woonachtig persoon getracht twee meiden, welke alleen in huis waren, 
verschrikt te maken. Hij begaf zich te dien einde vermomd aan den deur, vragende om een stuk brood, 

dat hem gegeven werd. Hij verzocht om dien nacht daar te mogen blijven, terwijl hij voorgaf van 

Leeuwarden te komen en werk te zoeken aan het Drentsch Kanaal. Daar zijn verzoek niet ingewilligd 
werd, vertrok hij, waarna de meiden de deur grendelden. Na eenigen tijd kwam hij weder, doch ziende, 

dat de deur gesloten was, opende hij het vensterluik en vroeg nogmaals om brood en andere eetwaren. 

Men kan zich de schrik der meiden voorstellen, welke zoo door angst gedreven werden, dat zij de vlugt 

namen, en het huis alleen lieten. Zij gingen naar den buurman, die eenige treden daarvan af woont, en 
vertelden den huisbewoner, die dien avond daar verzocht was om te avondpraten, zooals dat genoemd 

wordt, al wat bij zijne woning omging. Deze, de verschrikte dienstboden volgende, vergezeld van nog 

verscheidene anderen, doorzocht zijn huis, doch vond niets. In ongerustheid verkeerende werd hem 
eindelijk geboodschapt, dat zulks door een jongeling geschied was, die de meiden dien avond eens regt 

verschrikt wilde maken,. Zulke zaken, welke voor een grap zullen doorgaan kunnen iemand een hevigen 

schrik op het lijf jagen en zijn derhalve zeer af te keuren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 FEBRUARIJ 1854 
 
De Heer EEKHOUT te Smilde, is voornemens, ten overstaan van den ondergeteekende Notaris, 

PUBLIEK TE VERHUREN, 
voor den tijd van 2 of meerdere jaren, 

Eenige KUILEN of PUTTEN  

BOVEN-VEEN, 
ter VERGRAVING, gelegen te Smilde in het 11

e
 Blok, Zuid-oostzijde der hoofdvaart op de Molen-wijk.  

Deze Verhuring zal plaats hebben te Smilde in het Logement DE VEENHOOP, bij LUXWOLDA, 

OP VRIJDAG DEN 10 FEBRUARIJ 1854, 

des avonds te 7 ure. 

                                                                                                                                                                 H.H. VAN LIER 

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingeloo, zal ten verzoeke van R. KRAMER te Smilde en kinderen, 

OP WOENSDAG DEN 15 FEBRUARIJ E.K., des avonds om 6 uur, ten huize van den logementhouder 
WIND te Smilde, bij Palmslag, publiek aan den genoegbiedende verkoopen: 

EEN HUIS, 

tot het uitoefenen van verschillende bedrijven zeer geschikt, en waarin vroeger een welbeklante bakkerij 
is gedreven, met daarbij behoorend ERF, BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD, alles in een opstrek, 

gelegen op de Scheid, gemeente Smilde, en te zamen ruim 7 bunders groot. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 FEBRUARIJ 1854 
 
Smilde, 5 Febr. De collecte, alhier in de voorgaande week ten behoeve der algemeen armen gedaan, 

heeft pl.m. f 180,= opgebragt, zijnde ongeveer f 100,= minder dan de vorige collecte. 


