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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 MEI 1865 
 

BOELDAG. SMILDE. 

Op Dingsdag 30 mei 1865, ‟s morgens te 10 uur, publieke verkoop ten sterfhuize van wijlen den Heer J. 

IJWES NUIS te Smilde, van 4 PAARDEN, 13 stuks HOORNVEE, 2 dragtige MOTTEN, 2 Friesche SCHAPEN 

met LAMMEREN, 3 WAGENS, CHAIS, PLOEG, EEGDE, BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN, KABINET, 

KAST en verder ROERERENDE GOEDEREN. 

         notaris mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 MEI 1865 
 
+ Smilde, 20 mei. De kinderziekte, alhier uitgebroken en waaraan en een vorig nummer dezer Courant 

melding is gemaakt, is, zoo men verneemt, geheel geweken en heeft zich slechts bij één kind in het huis 

van H. Mast, bepaald, ‟t welk nu weder gezond en op straat spelende is. Gelukkige afloop. 

+ Gisteren miste eene arbeidersvrouw alhier haar kind, nog geene drie jaren oud. Na het te vergeefs bij 

de buren gezocht te hebben, loopt ze naar de vaart en – wie beschrijft hare ontsteltenis! – daar drijft haar 

kind in het water! Dadelijk springt ze er in, grijpt het, en met behulp van anderen komen moeder en kind 

op het drooge. Ofschoon men niet anders kon zien of de moeder had een lijk uit het water gehaald, 

wordt er evenwel geneeskundige hulp ingeroepen, en niet te vergeefs; de levensgeesten worden weer 

opgewekt en het kind in betrekkelijk korten tijd weer bijgebragt. Was de moeder een weinig later 

gekomen, dan zou stellig het treurig geval juist acht dagen vroeger op „de Scheid‟ voorgevallen, zich 

hier hebben herhaald. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 MEI 1865 
 
+ Smilde, 24 mei. Uit het berigt omtrent de pokken te Smilde, geplaatst in de Courant van gisteren, zou 

men moeten opmaken, dat  ze hier hadden opgehouden te heerschen. die zich van het tegendeel wil 

overtuigen, doe eene wandeling langs de Smilde, en eene menigte op deuren geplakte papieren zal zijn 

oog ontdekken, alle met het opschrift “pokken‟ of “hier heerschen de pokken”. Een der doctoren moet, 

naar we hooren, Zondag nog zelfs gezegd hebben: “ik heb er nog vier huisgezinnen bijgekregen.” 

Op Donderdag den 6 Junij 1865, ‟s avonds te 7 uur zal te Smilde, ten huize van R. BERKENBOSCH, 

publiek, zonder nadere palmslag, 

worden verkocht: 

Eene BEHUIZING en TUINGROND te Smilde, kadastraal in sectie G nommers 1499, HUIS en ERF, groot 

2 roeden, 20 ellen, en 1500 TUIN, groot 4 roeden 20 ellen, waarin vroeger met succes eene BAKKERIJ  is 

uitgeoefend, ten verzoeke van de Erven wijlen den Heer mr. J.T. HOMAN te Assen, als onherroepelijke 

gevolmagtigde hypothecaire Crediteur van J.L. STEENBERGEN, vroeger  te Smilde hebbende gewoond. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 MEI 1865 
 
+ Smilde, 27 Mei. In ‟t begin dezer week kwam des nachts een onbekende persoon aan het huis van 

H.P., dat een weinig achteraf en alleen staat, en wiens vrouw alleen te huis was. Na vergeefs beproefd te 

hebben, om de deur open te krijgen, beproefde hij achter in te breken, ‟t geen hem dan ook gelukte, en 

kwam in de keuken, waar de vrouw sliep. Aan deze vroeg hij, of hij daar ook blijven kon, wijl hij 

verdwaald was. Dat kon wel lukken, zeide de vrouw, ga maar zitten, ik zal opstaan. De vrouw ging even 

de deur uit, maar liep zoo hard ze kon naar de naaste buren; en toen ze met deze terug kwam was de 

nachtelijke bezoeker verdwenen en heeft zich niet weer laten zien. Ook de vrouw kon niet ontdekken, 

dat hij iets had ontvreemd. 


