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+ Smilde, 5 Nov. Heden waren de drie kleinste kinderen van L.B. alhier alleen te huis. Het oudste
neemt een lucifer en steekt dat aan, waardoor de klederen van het middelste kindje in brand
geraken. Op het hulpgeschrei schieten de buren toe, nemen het kind aan en dompelen het in de
wijk, waardoor de brand wordt gebluscht. Vervolgens wordt de moeder gehaald en geneeskundige
hulp ingeroepen. Ofschoon het kind op den rug eene brandwonde heeft bekomen, is het toch
buiten gevaar. Al weer een voorbeeld hoe gevaarlijk het is jonge kinderen alleen thuis te laten.
Op Dingsdag 12 November, ’s morgens 10 uur, zal ten verzoeke van ROELF VENINGA, op de
Meesterswijk te Smilde, publiek worden verkocht:
2 KOEIJEN KALF, vet VARKEN, eenige SCHAPEN, circa 14000 ponden HOOI, MEST, KABINET en
verdere HUISMEUBELEN en MELKGEREEDSCHAPPEN.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris
Op nader te bepalen tijd en plaats, doch in de loop van dezen winter, zal publiek worden verkocht:
Het BOVENVEEN (pl.m. 12 bunders) op de Tip te Smilde. Informatien zijn te bekomen bij J.
JOFFERS te Smilde.
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+ Smilde, 16 Nov. De storm van gisteren en eergisteren heeft hier nog al eenige ongelukken
veroorzaakt. Boomen zijn ontworteld, kappen van schoorsteenen gevlogen, pannen van de huizen,
tot 200 van één huis, schuttingen omgewaaid. Het grootste ongeluk is echter L. Wever
overgekomen. Deze geraakte bij het neerlaten der brug, doordien de storm de brug weer omhoog
stuwde, tusschen deze en de stijlen beklemd, met dat ongelukkig gevolg, dat hem eene rib is
gebroken en ’t eene been gekneusd. Ook vernemen we, dat een vader met zijn zoon van de draai
in de vaart zijn gevallen, maar er met een nat pak zijn afgekomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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H.H. KERKVOOGDEN van de Herv. Gem. van Kloosterveen en Hijkersmilde, zijn voornemens op
Woensdag den 27 November a.s., des namiddags te 2 uur, op de plaats zelve, ten overstaan van
den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, in het openbaar te verkoopen:
100 beste zware POPULIEREN, op stam staande bij de Groote Kerk en voor het Pastorieland te
Smilde. – Zeer geschikt voor Klomphout en ander gebruik.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 NOVEMBER 1861

STEENKOLEN.
De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers, dat hij opnieuw heeft ontvangen, eene
aanzienlijke partij Engelsche en Duitsche Smeekolen, benevens voor HAARDBRAND:
BRIQUETTES [geperst Ruhrkool] van 9 à 10 kilo per stuk,
GROVE WEST HARTLEY KOLEN,
idem RUHRKOLEN.
Hij belooft prompte en civiele behandeling en verzoekt gunst en recommandatie.
Smilde, 26 Nov. 1861
C. HUBENET

