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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 APRIL 1870

+ Smilde, 21 April. Deze week mag voor deze plaats met regt een week van ongelukken genoemd
worden. Dingsdag morgen schrikte het paard van J.B. binnen deze gemeente voor het zeil van een
schip, met dat gevolg dat het op hol ging, J.B. van den wagen viel en zich vrij erg aan het hoofd
bezeerde. Denzelfden dag geraakte ook nog het paard van een andere J.B. op hol, met dat gevolg dat
deze J.B. zich vrij erg aan den arm bezeerde. Gisteravond geraakte T.P. in de schutkolk op de
Molenwijk, op zijn geroep om hulp schoot men toe en werd hij op het drooge gebragt. Ook viel gister
nog een jongen van 6 jaar, waarschijnlijk door onvoorzichtigheid in de hoofdvaart, maar werd
gelukkig spoedig ontdekt en op het drooge gebragt. Dit is reeds de vierde maal dat dit kind op deze
wijze kennis met de hoofdvaart heeft gemaakt. Een bewijs dat het op dit punt nog al in de leer is. En
heden geraakte een kind van een schipper, die steenen loste, in de vaart, dat ook evenwel spoedig er
uit werd gehaald.
INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 20 April 70.
Ll. Maandag had hier de algemeene vergadering van de Chr. Jongelings Vereeniging plaats.
Aanzienlijk was de opkomst van belangstellenden. Een 6tal leden der vereeniging wist, zoo door
juistheid van voordragt, als door goede keuze der stukken, de belangstelling niet alleen opgewekt te
houden, maar tevens te bevredigen.
De hoofdonderwijzer der Chr. school, de heer Luitingh opende met een gepast woord de vergadering,
en onze reeds algemeen hooggeschatte leeraar, ds. Moquette, sloot met een woord; “wees waar, wees
wijs, wees waakzaam”, de vergadering, een woord dat voor jong en oud regt behartigenswaardig mag
worden genoemd. Algemeen openbaarde men den wensch, dat de vereeniging en anderen lust en
opgewektheid mogten gevoelen, om op den 2den Pinksterdag, ook de waarde van dat feest op die
wijze te verhoogen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 APRIL 1870

+ Bovensmilde, 22 April. Als afgevaardigde naar de provinciale kiesvergadering den 11den Mei a.s.
te Assen te houden, is voor hier benoemd mr. P. v.d. Veen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 APRIL 1870

+ Smilde, 23 April. Donderdag l.l. hebben 3 huisgezinnen van hier de reis naar Noord-Amerika
aanvaard. Eene massa menschen verzamelde zich aan de hoofdvaart om de vertrekkenden nog eens,
misschien voor ’t laatst, te zien en te spreken.
INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 24 April
Mijnheer de Redacteur!
In eenige nommers van de Prov. Drentsche en Asser Courant lezen wij van een zekeren slager, die op
onderscheidene plaatsen in Ooststellingwerf schapen gekocht heeft zonder bij de ontvangst de geheele
koopprijs te voldoen, en dien ondanks de krachtige aanmaning in gebreke blijft te voldoen, onder
verdere waarschuwing voor zoodanig persoon, die zich als groothandelaar in vee voordoet en te
Smilde zou woonachtig zijn. Daar zulks de goeden naam van andere soliede vleeschhouwers kon
benemen, hadden wij gaarne, dat de inzender van bedoelde stukken den naam van dien beruchten
slager door middel van uw veelgelezen blad publiceerde.
Met het plaatsen van bovenbedoeld stuk zult gij zeer verpligten
Eenige soliede slagers te Smilde.

