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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 APRIL 1854 
 
Smilde, 16 April. De schalkse God der min schiet hier met voorbeeldlooze stoutheid zijn bebloemde 

pijlen uit, en treft zoowel hen, die, gebukt onder den last der jaren, reeds versierd zijn met het eerwaardig 

teeken des ouderdoms als hen, wier harte vol levenslust nog veel van het leven verwacht; gisteren toch 

hebben zich hier 17 paar ten huwelijk aangegeven, en 4 hadden dit nog kunnen doen; het oudste paar telde 

123, het jongste 43 jaren; 23 paren zijn er reeds gehuwd en 2 bovendien nog onder de geboden. 

17 April. Heden achtermiddag vermaakte men zich op de Scheid bij H. Mast met eene kat uit den ton te 

werpen; twintig liefhebbers dongen naar prijs en premie. Die de kat er uit wierp had de premie, en die haar 

opving den prijs gewonnen. Dit laatste viel te beurt aan R. v.d. Velde, A. Bloemberg en R. v. Achteren, die 

den kat gelijktijdig grepen. Zij hadden alzoo met hun drieën de prijs, een zilveren cigarenpijpje, 
gewonnen. De premie, zijnde een zilveren pijpuithaler, werd behaald door J.K. Homan. Eene grote 

menigte nieuwsgierigen woonde deze pret bij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 APRIL 1854 
 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde; 

maken bekend: 
dat ter gelegenheid der VOORJAARSMARTKT alhier, invallende op Woensdag den 26 dezer, geene kaart- 

dobbel- of andere spelen om geld worden geduld, maar strengelijk worden geweerd. 

SMILDE, 21 April 1854                                             Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
                                                                                                                      J. VITRINGA DE WAL, 

                                                                                                   van hunnentwege 

                                                                                                                                H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 APRIL 1854 
 
Smilde, 27 April. De markt, gisteren hier gehouden,  werd met het schoonste weder begunstigd; de 

prijzen, voor het vee besteed, waren hoog; runderen tot f 130; varkens tot f 24 en zoogenoemde friesche 

schapen met 2 à 3 lammeren tot f 25. Overigens was de markt niet bijzonder druk. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 MEI 1854 
 
Smilde, 7 mei. Een arbeider te Bovensmilde, kwam gisteren middag, nadat hij de ganschen voormiddag 

goed en zonder hinder gewerkt had, eenigszins ongesteld te huis; hij gaat te bed en is binnen twee uur een 

lijk; hij laat vrouw en kinderen na. 

 

- 8 Mei. Heden voormiddag kwam bij den zilversmid van Rijnbach alhier, eene vrouw te kennende 

gevende, dat haar man schipper was, liggende met de praam bij de Veenhoop, dat hare dochter van daag 
jarig was en zij haar een gouden oorijzer wilde koopen; zij verzocht een mede te hebben om  te passen. Dit 

werd toegestaan, maar intusschen de knecht haar nagezonden. Deze bemerkte weldra dat aan de Veenhoop 

geen praam lag en de vrouw doorstapte en eindelijk de Wittewijk opging. Nu volle zekerheid krijgende, 
dat de zaak niet rigtig was, zette hij haar na. De vrouw dit merkende ging aan het loopen, maar ziende, dat 

zij weldra zou ingehaald zijn, wierp zij het oorijzer over eene sloot, ’t welk door den knecht werd 

opgeraapt; terwijl de vrouw zich verder door de vlugt redde. 


