
 
 

 

blad 1884l1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 9 SEPTEMBER 1884 
 
Bovensmilde, 7 Sept.  Hedenavond werden de ingezetenen alhier opgeschrikt door het geroep 

brand! brand! Het was de boerenbehuizing van J. Hasper waar de vlammen waren uitgebroken. 

Maar juist hadden de bewoners tijds genoeg om zich en hunne kinderen te redden. Al het vee en den 

geheelen inboedel was dan ook in een oogenblik een prooi der vlammen. Nog waren slechts enkelen 

op de plaats des onheils aangekomen of de aangrenzende woning, bewoond door J. Los, was reeds 

door het vuur aangetast. Het kostte dan ook geen geringe moeite om de bewoners der laatste 

boerderij, welken reeds in diepen slaap waren, en daarbij hoog bejaarde menschen zijn, tijdig buiten 

gevaar te krijgen. Met alle inspanning gelukte het van Los nog eenig vee, bestaande in eene koe, een 

schaap, 2 varkens en een paar geiten te redden. Ofschoon de brandspuit tijdig arriveerde, kon zij, 

door den fellen wind, weinig dienst doen, voor reeds de beide gebouwen een puinhoop waren. 

Beide bewoners hadden huis en inboedel verzekerd, doch naar men zegt, zeer laag. 

(Naar men ons mededeelt, is van Klok, de tolmeester daar in de buurt, een partij erwten en boonen 

verbrand, voor een waarde van f 120, welke voorraad Klok in de behuizing van Hasper  had 

opgeslagen.           RED.) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1884 
 
Hoogersmilde, 9 Sept. De jongens van Hoogersmilde hebben een konijnenmarkt in ’t leven 

geroepen. Om de veertien dagen vereenigingen ze zich  bij de Pieter Hummelen brug; de markt 

bestaat twee maanden; de aanvoer neemt toe, terwijl de schippers voor vette konijnen goede prijzen 

besteden. 

Smilde, 9 Sept. Door ons gemeentebestuur zijn alle openbare scholen van een waterfilter voorzien. 

Voorzeker verdient deze maatregel onverdeelde goedkeuring. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1884 
 
Bevallen van een zoon W. OORTMAN-HULST. 

Smilde, 9 Sept. ’84.  

Eenigste kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1884 
 

Voor de vele bewijzen van belangstelling, bij het overlijden van onzen geliefden broeder en 

behuwdbroeder PIETER JAN DE JAGER ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. 

Smilde, 12 September 1884.      A.C. DE JAGER. 

J. DE JAGER-BERSMA. 

J.E. DE JAGER. 

Smilde, 10 Sept. Op de heden gehouden jaarmarkt waren weinig koeien aangevoerd, doch was de 

handel in schapen, geiten en varkens vrij beduidend. Er was veel kooplust, zoodat flinke prijzen 

bedongen werden. Vooral biggen vonden goeden aftrek. Ook de schapen en geiten waren wel gewild. 

Voor zoover we weten werd de kermispret niet door vechtpartijen verstoord. 


