
blad 1855l 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 JULIJ 1855 
 
Smilde, 22 Julij. Heden voormiddag maakte de WEw. heer E. Smit, predikant der Chr. Afg. gemeente 

alhier, aan zijne gemeente bekend, dat hij zich verpligt had gevonden, het beroep naar Gorinchem, in Z.-

Holland, ten tweeden male ontvangen, aan te nemen. 

23 Julij. Als eene bijzonderheid meenen we van hier te kunnen berigten, dat reeds voor ruim veertien 

dagen door den verveener B. Jonker alhier, nieuwe blaauwe turf is afgescheept, die hij voor niet minder 

dan vijftig gulden per dagwerk heeft verkocht. Overigens gaat de afvaart van turf hier nog steeds druk, 

zoodat de oude turf spoedig zal opgeruimd zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JULIJ 1855 
 

Het GEMEENTE-BESTUUR 

te Smilde, 

Brengt ter kennis van de Belanghebbenden, dat de OVERTOCHT over de zoogenaamde 

PIETER-HUMMELSBRUG 
over de HOOFDVAART te HOOGERSMILDE. zoo met RIJTUIG als anders, VOOR EEN IEDER OPENSTAAT; 

en dat daarvan VRIJ en ONGEHINDERD, ZONDER BETALING van TOL, algemeen gebruik kan worden 

gemaakt. 
SMILDE, 27 Julij 1855                                                         Het Gemeente-Bestuur vd., 

                                                                                              H. VITRINGA DE WAL, 

                                                                                                     van zijnentwege 

                                                                                                         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1855 
 
Smilde, 28 Julij. Gisteren hadden de timmerlieden van den nieuwen molen van den heer B.W. Kijmmell 

alhier, het muurwerk tot de bestemde hoogte gebragt, nl. 52 voeten, zegge tweeënvijftig voeten beneden 

de zwikstelling. Zij hielden bij die gelegenheid een pretje en maakten er een grapje bij. Er werd namelijk 

besloten, dat een der arbeiders, W. v.d. L. zou trekken tegen eenen hond, elk aan eenen kant van de 
molenwijk. Ieder werd aan een touw bevestigd en toen aan het trekken. De man, in het volle vertrouwen 

dat hij de hond met glans door de wijk zoude halen, vond meer tegenstand dan hij verwachtte, ja, hij 

naderde zoo zoetjes en zachtjes zonder dat hij er veel erg in had, de wijk. Omziende was hij reeds op den 
kant van het water, en met een plomp lag hij er in, en werd met een luid hoera er door gehaald. Men had 

reeds den hond assistentie verleend van een man of tien. Dat dit het doel van de geheele trekking was, 

laat zich gemakkelijk denken en dat het niet bij dezen watergang aan lagchen ontbrak, begrijpt ieder. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 AUGUSTUS 1855 
 

Herstemming voor Gemeente-Raadsleden 

Smilde, Gekozen J. Joffers, oud lid, met 37 stemmen; J. Vitringa de Wal had 19 en J.L. Wolters 11 
stemmen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1855 
 
Smilde, 13 Aug. Het verdient als eene bijzonderheid, dankbare opmerking, dat hier, in eene gemeente 

van 5000 zielen, sedert den 18 Julij jl. en dus in bijna eene maand geen enkel sterfgeval heeft 

plaatsgehad. 


