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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1878

HAVER – SMILDE.
Op Donderdag 5 September 1878,
des namiddags te 4 uur, op het land te Smilde, publieke verkoop van
een kamp in hokken staande
Haver,
achter in Eekhoutsblok bij de Dwarswijk, ten verzoeke van den heer HOIJER.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1878

Smilde, 4 Sept. Hedenmiddag had hier een ongeval plaats, dat de treurigste gevolgen had kunnen
hebben. Een 5jarig zoontje van den arbeider Z. keerde uit school naar huis terug en scheen niet te
bemerken, dat hem een rijtuig achterop kwam rijden. Toen eindelijk de wagen in zijne onmiddelijke
nabijheid was gekomen, wilde het jongentje ter zijde uitwijken, maar ten einde het kind te sparen
werd ook het rijtuig afgehouden en wel ongelukkig naar denzelfden kant.
Eer men het kon verhoeden had het paard de kleine nu omvergeloopen en hoewel het dier zigtbaar
zijn best deed het kind te mijden, was dit zoo goed als onmogelijk, wijl de wagen niet zoo plotseling
kon worden tegengehouden.
Gelukkig kwam juist bij tijds een voorbijganger toeschieten wien het bij den eersten greep gelukte het
kind van onder het paard weg te scheuren en het zoo voor een akelig einde te behoeden. Een
oogenblik later was de redding onmogelijk geweest, terwijl nu het doodelijk verschrikte knaapje geen
letsel van eenig belang heeft bekomen.
-Gisteravond viel een jongentje van ongeveer 5 jaar, een zoontje van den arbeider H.K., van de draai
voor het gemeentehuis alhier.
Een schipper schoot ter redding toe en bragt den kleinen drenkeling behouden aan wal.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 7 SEPTEMBER 1878

Smilde, 6 Sept. De landbouwer H. Pastoor te Hoogersmilde had heden het ongeluk om op het land bij
zijn huis van de met een paard bespannen wipkar te vallen en een bovenarm te breken, doordien het
paard een zijsprong maakte. De man, die reeds op vergevorderden leeftijd is en altijd met paarden
omging, heeft ander nog nooit eenig letsel hiermede bekomen.
-De koopman H.D. alhier ging Dingsdag jl. met een zwaar pak manufacturen op zijn rug op de
Meesterswijk over een draai. Toen hij op het middelpint was, brak zij eensklaps onder zijne voeten
stuk, waardoor hij met al zijne goederen, die hij bij zich had, daar af en in het water viel. Door veel
inspanning wist hij zich van zijn pak te ontdoen, maar zou bijna verdronken zijn, wanneer niet eene
vrouw tot zijne hulp ware komen opdagen en hem van een wissen dood redde. Het ware te wenschen,
dat op de draaijen, die aan de verschillende wijken over soms diepe wateren liggen, een beter toezigt
werd gehouden, opdat wij geen ernstiger ongevallen in de toekomst behoeven te vreezen en niet
bewaarheid worden, dat men de put wil dempen als het kalf verdronken is.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het 1e
suppletoir kohier der belasting op de Honden, dienst 1878, door den Raad is vastgesteld en
gedurende 8 dagen, te rekenen van en met den 7den dezer maand, op de Gemeente-Secretarie ter
inzage zal liggen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

