
blad 1864z11 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 DECEMBER 1864 
 
+ Smilde, 5 Dec. Van eene geloofwaardige zijde is ons medegedeeld dat de op machinale wijze bereide 
turf, niettegenstaande zijne buitengewone hardheid, zeer spoedig ontvlamt, een helder witte vlam geeft, 

bijna geen rook, maar eene verbazende hitte veroorzaakt. Een kooltje ter grootte van een hoender-ei  ligt 

twee uur, eer het geheel verteerd is, en de overgeblevene asch is krijt- of kalkachtig wit van kleur. Men 

vertrouwt dat ze zeer goed, ja met voordeel de steenkool kan vervangen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 DECEMBER 1864 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Vrijdag den 23 December a.s., ’s avonds te 6 uur ten 

huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, in het 

openbaar veilen: 
Ten verzoeke van den WelEerw. Heer G. LAMPEN te Herwijnen: 

Een HUIS met eenige kampen LAND, gelegen in het 3
de 

blok op den hoek en langs de Jonkerswijk te 

Smilde. 
Ten verzoeke van HENDRIK FEIJEN te Smilde: 

Een HUIS met bijgelegen BOUWLAND, BOVENVEEN en ONDERGROND, gelegen op het Noorden te 

Smilde, te zamen groot p.m. 6 bunders. 

Ten verzoek van JAN HARMS KUIK: 
Een HUIS met bijgelegen TUIN en BOUWLAND, staande bij de Kikkertjesdraai te Kloosterveen, gem. 

Smilde, Z.O. den Hoofdvaart, te zamen groot p.m. 11 roeden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 DECEMBER 1864 
 
+ Smilde, 8 Dec. Voor eenige tijd is door eenige ingezetenen van Hijkersmilde een rekwest aan Zijne 
Exc. den Minister van Financiën opgezonden, inhoudende het verzoek, dat aldaar een brievenbus mogt 

worden geplaatst, die door den brievengaarder tweemaal daags wierde geligt. 

Thans verneemt men, dat daarop eene gunstige beschikking is gevallen. Hartelijk wenscht men, dat men 
nu ook spoedig in het bezit van zulk eene bus worde gesteld, anders helpt de vergunning zeer weinig. 

Wat overigens de verandering van het postwezen betreft, het vervoer van brieven door den centraal-

spoorweg, kan men hier gééne verbetering noemen, Die iets in de ‘Prov. Dr. en Asser Courant’ van 

Dingsdag wil geplaatst hebben, is genoodzaakt zulks Zondag avond aan het kantoor te brengen en zoo 
tegen de andere courantendagen twee dagen van te voren. Des nachts rijden de diligences en postkarren 

als ’t ware achter elkander aan; overdag ziet men er geene, behalve ‘s morgens negen uur eene diligence 

van Assen naar Meppel. Hartelijk wenscht men ook hier, dat daarin verbetering komt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 DECEMBER 1864 
 
+ Smilde, 10 Dec. Gisteren avond had men hier bijna een drenkeling gehad. Twee zusters, zegt men, 
gingen uit en wilden hare jongere zuster niet mede hebben. Weer terugkomende, zeide de jongere: “ik 

had mij bijna verdronken … Dat kunde gij nog wel doen”, zeiden zij, alles voor gekheid opnemende. 

Eenige oogemblikken daarna gaat zij de deur uit en springt in de vaart. Spoedig heeft zij berouw, want 
zij begint om hulp te roepen. De huisgenooten ontdekken er niets van, maar het geschreeuw wordt door 

anderen gehoord en met vereende krachten is men er dan ook eindelijk in geslaagd, haar door middel 

van ladders en een bok (klein vaartuig) op het drooge te brengen. Zij was evenwel zoo ver heen, dat men 

geneeskundige hulp heeft ingeroepen. Zij is ongeveer 15 jaren oud. Misschien waagt ze zulk een sprong 

nooit weer. 

Heden overleed, zeer onverwacht, onze geliefde Moeder en behuwd-Moeder, Mevrouw SARA 

CORNELIA WEBSTER, Weduwe van den Heer JOHANNES HATZMANN, in den gezegenden ouderdom van 

ruim zeven en zestig jaren. 
Staren wij met diepen weemoed haar na, de hoop op het eeuwige wederzien lenigt onze smart. 

Smilde, 9 Dec. 1864       namens Broeders en Zusters, 

         H.C. HATZMANN 


