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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 JANUARIJ 1863 
 
+ Smilde, 31 Dec. Heden is hier in de Timmerswijk  drijvende gevonden, een pas geboren kindje, 

verkeerende in den staat van ontbinding. ’t Had een bosje stroo in den mond en een steen aan de 

beentjes. 

ERRATUM 
Men verzocht ons te melden, dat in het vorig No. opgenomen berigt uit Smilde een abuis is ingeslopen, 

en Ds. Doorenbos aldaar in den daar vermelden tijd geen elf maar acht malen een predikbeurt heeft 

vervuld. 

SCHILHOUT EN WEEKHOUT 

Op Dingsdag den 6 Januarij 1863, ’s avonds te 7 uren, zal te Smilde, bij den Heer JOH. WIND, in de 

Oude Veenhoop, publiek worden verkocht: 

Twee kampen WEEKHOUT, op ’t Noorden bij de korte wijk, behoorende aan Mevr. de Wed. TONCKENS, 
te bevragen bij JACOB WOLTMAN. 

Twee perceelen  EIKEN SCHIL – WEEKHOUT, achter het huis van RENSE JOLDERS, en twee perceelen 

WEEKHOUT achter het huis van ALBERT JOFFERS, bij de Veenhoopsbrug; te bevragen bij ALBERT 

JOFFERS. 

Een perceel SCHIL- en WEEKHOUT aan de Timmerswijk, toebehoorende aan de Wed. SALOMON COHEN 

en Kinderen. 

           H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 JANUARIJ 1863 
 

UIT DE HAND TE KOOP. 

Eene PRAAM, groot 37 ton liggend te Smilde. Te bevragen bij den eigenaar  

          H. BLOEMBERG 

++ Smilde, 1 Jan. In ’t afgelopen jaar zijn hier geboren 99 kinderen van’t manl. en 94 van ’t vrouwelijk 

geslacht., te zamen dus 193 kinderen, waaronder 7 onechte; voort gehuwd 47 paren, overleden 62 van ’t 

manl. en 68 van ’t vrouwel. geslacht, te zamen 130 personen. Er zijn  5 levenloos geborenen 

aangegeven. 

+ 2 Jan. Gisteren voormiddag arriveerden alhier uit Assen de Officier van Justitie, de Regter 

Commissaris en de Griffier, benevens dr. J. van der Scheer, welken tot adsistent werd toegevoegd Dr. 

D.H. Fledderus, om onderzoek te doen betreffende de zaak van het gevonden kindje, in ’t voorgaande 

No. dezer Courant vermeld. Een vijftal getuigen, zoo we meenen, is gehoord, maar zonder gevolg, de 
presumptie bleek ongegrond te zijn. Intusschen is onze altijd ijverige politie onophoudelijk bezig, om de 

dader of de daderes van deze afschuwelijke en onmenschelijke daad op te sporen; ’t is te hopen, dat het 

haar zal gelukken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 JANUARIJ 1863 
 

LET WEL! 

De ondergeteekende vernomen hebben, dat een CONCURRENT van hem, alhier woonachtig, hem op de 

smadelijkste wijze bij zijne geëerde begunstigers BELASTERT, als zoude hij aan ieder uitkramen, dat 

deze of gene slechte betalers zijn, en zelfs wel bijvoegende, dat zij maar goed op de rekening moeten 
letten, enz., enz., verzoekt door deze, dat bij voorkomen hem daarvan kennis gegeven worde, ten einde 

hij zich kunne verantwoorden en den LASTERAAR tot zijn pligt brengen. 

Smilde, 5 Januarij 1863       MARCUS J. BLOEMENDAAL 


