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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 MAART 1880

Op Maandag 1 Maart a.s.,
namiddags een uur, zal, bij de Molenwijks Brug te Smilde, ten verzoeke van den Heer J. TROOST Jz.
te Hoogeveen, worden verkocht:
EENE PARTIJ

Dennenboomen en Boonenstokken,
Nog voor CORNELIS Hs. DE JONGE c.s.:
De Bovenbouw van een Klapbrug,
25 KRUIWAGENS, eenige PLANKEN en 2 Zerken DREMPELS.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Op Donderdag 4 Maart a.s.,
namiddags één uur, zal, bij den Van Lierswijk te Bovensmilde, ten verzoeke van den heer J. TROOST
Jz. te Hoogeveen, worden verkocht:
eene partij
Dennenboomen en Boonenstokken.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 27 Febr. Hedenmiddag had hier een droevig ongeluk plaats. Een zoontje van den
landbouwer en verveener G. Vennik was uit school huiswaarts gekeerd en ging toen weer naar
buiten. Voor het huis van V. lag in de Molenwijk een bok met zand, waarvan de arbeiders zich
eenige oogenblikken hadden verwijderd. Toen ze het werk weder zouden hervatten, zag één van hen,
dat een “oplegger”, die door geen der werklieden was gebruikt, in het vaartuig lag. Terwijl hij zijne
verbazing hierover te kennen geeft en zijne blikken van zich werpt, bespeurt hij eensklaps een kind,
dat in de wijk was gevallen. Dadelijk springt de kloeke arbeider, H. Doek, in het water en tracht den
kleine te redden. In een oogwenk heeft hij hem op het drooge gebragt, doch hij hield helaas! slechts
een lijkje in zijne armen.
De toestand der ouders, die op zoo droevige wijze hun 8jarigen lieveling verloren, is niet te
beschrijven.
Smilde, 28 Febr. Er is hier weder een begin gemaakt met het opkoopen van aardappelen van den
volgenden oogst. Voor “Turken” en andere soorten wordt f 1.25, voor “Amerikanen” en
“Koninginnen” f 1 per mud geboden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 MAART 1880

MILITIERAAD.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier
gemeente, ligting 1880, dat de eerste zitting van den Militieraad zal gehouden worden in het
Gemeentehuis te Assen, op Vrijdag den 12den Maart a.s., des morgens ten 9½ uur.
Worden voorts herinnerd, dat in die zitting voor den Militieraad moeten verschijnen: de vrijwilligers
voor de Militie en de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gemis van de
gevorderde lengte.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
P. WESSEMIUS
TE SMILDE
heeft rijkelijk voorhanden beste Hollandsche
Raap- en murwe Lijnkoeken,
tegen concurreerende prijzen.

