
 

blad 1858e 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 MAART 1858 
 
Smilde, 2 Maart. Hoort men van verscheidene kanten van heide- en veenbranden, ook hier zien wij ons 

dagelijks even als in Mei en Junij in een ontzaggelijken rood gehuld, en des avonds is het soms als of 

men in eene vuurzee ziet. Gelukkig heeft zich dit slechts nog te heide bepaald. Doch gisteren ontstond er 

brand in den schoorsteen bij K. Niezen, die echter spoedig gebluscht werd; heden voormiddag weer bij 
den koopman J. Nijstadt, welke brand men ook spoedig meester werd, daar het bij dag gebeurde en er 

terstond hulp bij de hand was. Dat een ieder toch voorzigtig bij deze droogte en sterken wind met vuur 

omga! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 MAART 1858 
 

JAN HOFMAN 

te Hoogersmilde, verkoopt best  rood eigen gewonnen SCHIETKLAVERZAAD. 

          Brieven franco. 

Op Woensdag den 17 Maart e.k. des voormiddags te 10 uur, zullen ten verzoeke van HENDRIK 

BLOMBERG, Schipper te Smilde, publiek worden verkocht: 

Drie KOEIJEN, een JONGBEEST, een SCHAAP, BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN en eenige 

WINKELGOEDEREN; zoals eene aanzienlijke partij 
HUISMEUBELEN, 

als KABINET, KLOK, STOELEN, TAFELS en meer andere Goederen. 

        A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

          Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 MAART 1858 
 
Smilde, 15 Maart. Gepasseerde week heeft hier een treurig geval plaats gehad. De schipper R.B. wilde 

een dun plankje doorzagen, terwijl een zijner kinderen, ongeveer 2 jaar oud, bij hem liep te spelen. 
Zonder dat hij het merkt, houdt het kind het handje voor de zaag en hij zaagt het een gedeelte van den 

kleinen vinger af en den daaropvolgenden ongeveer half door. De ontsteltenis des vaders laat zich beter 

gevoelen dan beschrijven. 

Onze ZOONTJES, op den 7 dezer ons geboren, zijn overleden. 

Smilde, 14 Maart 1858       G.W. VAN LEMEL 

        R. KIJMMELL 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Vrijdag den 19 maart a.s., des avonds te zeven uur, ten 

huize van den kastelein J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van de Erven W.J. VENNIK, zonder naderen 

palmslag in het openbaar verkoopen: 

1. Eene OPENE TURFPRAAM, groot 26 ton, genaamd DE JONGE HENDRIK, met ZEIL en TREIL en 
verder toebehooren, liggend te Blokzijl, thans bevaren wordende door A. VAN VEEN. 

2. Drie TURFBOKKEN, waarvan twee gelegen zijn voor de woning van J. VENNIK en een ander voor de 

woning van E. MEULENKOLK te Smilde.  

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij ALBERT SNIPPE, VEENBAAS te Smilde. 


