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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 27 SEPTEMBER 1881

Smilde, 26 Sept. Vele kinderen vinden er een genoegen in voorbijrijdende wagens en vooral de
paarden met steentjes te begroeten. Een jongen, die daarin zeker ook veel lust scheen te hebben,
wierp hedenmorgen naar de paarden, gespannen voor het rijtuig van den heer H.O. en wel met het
gevolg, dat de paarden op hol sloegen en met wagen en al tegen den doorrid van den heer Wind teregt
kwamen. Hier kwamen de paarden tot staan, terwijl de wagen eenigzins gehavend werd. De eigenaar,
nu terug willende keeren, plaatste zich met zijn knecht weer op den wagen en poogde weg te rijden,
doch de dieren, nog verbit en zeker beangst, sloegen weer door, met het treurig gevolg, dat de
eigenaar een eind werd weggeslingers en kwetsuren aan ’t hoofd bekwam en de knecht onder den
wagen geraakte en zich erg bezeerde. Bij nader onderzoek bleek, dat de knecht den linkerschouder
uit ’t gewericht had. Dadelijk begaf men zich met den patient naar den geneesheer. ’t Is te wenschen,
dat zulke zaken meerderen tot nadenken leiden, opdat niet steeds door roekeloosheid van den
onnadenkende jeugd menschenlevens in gevaar komen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 OCTOBER 1881

Smilde, 4 Sept. Voor eenige avonden werd de vrouw van den heer L., die eenige dagen vroeger op
klaarlichten dag uit de keuken reeds een paar nieuwe bottines vermistte, vereerd met het bezoek van
eene vrouw, die linten enz. ventte en zeer gaarne iets verkoopen wilde. Daar de ventster echter de
bleek gepasseerd was en iets onder haar voorschoot scheen te hebben verborgen, ging de vrouw van
L. nader onderzoeken, met het gevolg, dat zij een paar haar toebehoorende kousen bij de
vreemdelinge ontdekte. Dit was dus haast op heeterdaad betrapt. Een uur later was een vreemde
vrouw (dezelfde?) nog ventende alhier, gaf op dat zij haar man in ’t water verloren had, doch dat
onze lieve Heer haar steeds bijstond en zij, op Hem vertrouwende, nu, hoewel reeds bij de lamp, het
toch nog waagde, iets ten verkoop aan te bieden. Ze had hare kinderen in een slaapstee gebragt, maar
kon nu zelf niet onder dak komen enz. Niettegenstaande hare vrome praatjes, er vooral op ingerigt
om moeders het hart week te maken, werd ze bij sommigen, daar ze op ’t laatst nog al indringend
werd, vrij norsch afgewezen.
‘t Getal vreemden van allerlei slag en kunne, die hier langs zwerven en zich hier ook wel een paar
dagen soms ophouden, is sedert eenige maanden in ’t oog vallend groot. Velen worden met
wantrouwende blikken door de ingezetenen beschouwd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 OCTOBER 1881

VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
De BEGROOTING voor het dienstjaar 1882 zal van af heden, gedurende acht dagen, ter visie
voorliggen te Smilde bij WIND en te Halen bij Kuiper.
Smilde, 5 October 1881.
H.S. GRATAMA, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 8 OCTOBER 1881

SCHOUW.
WEGEN EN VOETPADEN.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW over de
aan hun toezigt onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week van de
maand October 1881.
De onderhoudpligtigen worden daarom dringend uitgenoodigd de bestaande gebreken vóór of uiterlijk
op den 26sten dier maand te herstellen, terwijl zij er tevens voor hebben te zorgen dat alsdan de
boomen, staande langs Wegen en Voetpaden, behoorlijk zijn opgesnoeid, - op dit laatste zal bij deze
Schouw bijzonder worden gelet.
Boelken, Burgemeester.
S. Kooger Secretaris.

