
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG, 15 AUGUSTUS  1851 
 
Op dingsdag den 19 Augustus e.k., des middags om 2 uur te beginnen, VERKOOPING van een kamp met 

GARST in vimmen en van 2 kampen met HAVER bij akker, te Smilde bij de Grietmanswijk, achter 

Hendrik Hekker aan de Hoofdvaart. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 19 AUGUSTUS  1851 
 

GROOTE VERKOOPING 

van op wortel staande 

BOEKWEIT 

op de plaats van den heer Eekhout te Hoogersmilde, dewelke op het land zal gehouden worden op 
Maandag den 25 Augustus 1851, des voormiddags te elf uur op gewone boelgoedconditiën. 

                                                                                                                                           H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 26 AUGUSTUS  1851 
 
Smilde, 22 Aug. Heden achtermiddag had aan de Norgervaart bij K. Prakken de aangekondigde 

harddraverij plaats. Twaalf paarden zijn in de baan geweest. De prijs, zijnde een fraai bewerkte zilveren 

tabaksdoos, werd behaald door het bruine paard, toebehoorende aan H. Schuring van Roden, bereden 

door deszelfs zoon; en de premie, zijnde twee fraaije hoofdstellen, door het zwarte paard,  
toebehoorende aan S. Mulder van de Smilde, bereden door den eigenaar. 

Heerlijk weder luisterde dit volksfeest, dat druk was bezocht, op. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG, 5 SEPTEMBER  1851 
 
Smilde, 2 Sept. Gisteren reed H. Stevens van Dwingelo naar Norgermarkt, hebbende een los paard achter 

den wagen, ’t welk werd vast gehouden door zijnen zoon, die achter in de wagen zat en het touw, door 
een gat in het achterhek, in de hand om de duim had geslagen. Op de hoogte van de Leembrug komende, 

doet het paard een ruk achterwaarts en … de duim wordt van de hand afgescheurd. Zoo spoedig 

mogelijk wordt de hulp van Dr. Fledderus ingeroepen, bij wien de ongelukkige is gebleven, terwijl de 
anderen  hunne reis naar Norg hebben voortgezet. Heden morgen is de zoon per snik naar Dwingelo 

teruggekeerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 9 SEPTEMBER  1851 
 
Smilde, 5 Sept. Gister avond werd hier, ten huize van den logementhouder J.H. Wind, eene voorloopige 

kiesvergadering gehouden. Nadat er eene commissie was benoemd, om voor dezen avond de 

werkzaamheden te regelen, ging men tot eene stemming van elf leden voor den gemeente-raad over. De 

uitslag was, dat de volgende heeren (alph.gesteld) de meeste stemmen op zich hadden vereenigd: H. 
Bakker, C. Fledderus, M. de Haan, J. Joffers, B. Jonker, C.W.E. Kijmmell, J. IJ. Nuis, E. Tonckens, Mr. 

P. v.d. Veen, H. v. Veen en W. de Vroome. 


