blad 1870n
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 JUNIJ 1870

+ Smilde, 20 Junij. Door de Chr. Ger. gemeente alhier is het volgend drietal predikanten
gemaakt.: A.H. Gezelle Meerburg te ’s Gravendeel, J.W.A. Notten te Middelharnis en B.
Vellekoop te Beetgum, en daaruit gekozen en dadelijk beroepen ds. Vellekoop.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 JUNIJ 1870

+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 22 Junij. Ook hier circuleert een adres aan de Synode om het
gebruik van het doopsformulier verpligtend te verklaren. Het adres bezit reeds tal van handteekeningen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 JUNIJ 1870

+ Smilde, 24 Junij. Men verneemt, dat van hier aan de Prov. Staten van Drenthe is opgezonden een
adres, inhoudende het verzoek, om het tarief van afvaartsgelden op de Hoofdvaart te verminderen,
aangezien dit volgens het gevoelen van adressanten te hoog is en niet overeenkomstig de conditiën
waarop indertijd hier de veenen zijn verkocht.
- Door schipper Jan van der Veen van Hoorn is hier gister de eerste blaauwe Turf geladen van den heer
M.A. Hoogerbrugge.
- De collecte voor Waterloo bragt hier ruim f 24 op.
- Als eene bijzonderheid kan vermeld worden, dat eene eend van den brievengaarder Luxwolda alhier,
reeds 5 dagen nadat zij hare kiekens uitgebroed had, weder 3 eijeren had gelegd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 5 JULIJ 1870

+ Smilde, 2 Julij. Woensdag viel het zevenjarig zoontje van H. Alberts alhier van een draaivonder over
de Zevende-Blokswijk in het water. Op het hulpgeschrei der andere kinderen (de ouders waren niet
thuis) kwamen Johs. Post en H. Veldman, arbeiders alhier, toeschieten, Post sprong in het water en het
mogt hem, met behulp van Veldman, op gevaar van zijn eigen leven af gelukken het kind, dat
schijnbaar dood was, op het drooge te brengen. na veel inspanning hadden zij het genoegen, het kind,
dat reeds misvormd was, in het leven terug te roepen. Ere aan Post en Veldman.
- Hedenvoormiddag loopt de meid van J.S., voorbij een tobbe met water staande op zij van het huis.
Meenende dat daar een jurkje in ligt, wil zij ’t er uit nemen en trekt er het anderhalfjarig kindje van J.S.
uit. De moeder, er niet ver van verwijderd zijnde, valt bij het vernemen van het onheil van zich zelve.
Zoo spoedig mogelijk wordt de hulp van den docter ingeroepen maar helaas! het was te laat.
Ook bakker R. vond heden achter zijn huis zijn driejarig kindje in een tobbe met water. Gelukkig waren
echter de levensgeesten der kleine nog niet uitgebluscht.
- 3 Julij. In de aanstaande vergadering van den Raad dezer gemeente, die op Dingsdag 5 Julij a.s. ’s
voormiddags 10 uur gehouden wordt, komen aan de orde: 1e. behandeling der ingekomen stukken; 2e.
de vaststelling van het kohier voor den hoofdelijken omslag; 3e. idem van belasting op de honden; 4e.
voorstel van het Burgerlijk Armbestuur om goedkeuring tot overschrijving van posten op de dienst
1869.

