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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 SEPTEMBER 1884

WATERSCHAP:
de Zeven Blokken.
Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis:
1e. dat de TABEL van Wegen van den 17den September tot en met den 1sten October a.s. voor de
tweede maal voorligt;
2e. dat de Begrooting over het dienstjaar 1885 en eene suppletoire Begrooting over het dienstjaar
1884 van den 24sten September tot en met den 1sten October a.s. ter inzage ligt ten huize van de
Wed. HOMAN te Smilde;
3e. dat heden aan de onderhoudplichtigen van de Grietmansbrug, die over den mond van de
Grietmanswijk ligt, is beteekend, om die brug binnen acht dagen te herstellen, te teeren en te
verven.
Smilde, 13 September 1884.
Namens het Bestuur van voornoemd Waterschap:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
C.A. VERHOEVEN, Secretaris.
Smilde, 12 Sept. Voor de tweede maal in een tijdsverloop van nauwelijks vijf dagen werden de
ingezetenen dezer gemeente opgeschrikt door het somber brandgeroep.
Hedenavond omstreeks half negen begonnen de vlammen haar vernielingswerk in de schuur van den
landbouwer H. Bosma bij de Leembrug. Van het zich daarin bevindende vee heeft men alleen twee
geiten kunnen redden; 1 paard, 2 koeien en 3 varkens zijn jammerlijk omgekomen. Van den inboedel
heeft men slechts een betrekkelijk klein gedeelte in veiligheid kunnen brengen. In eene kamer van
Bosma woonde het gezin van den schippersknecht J. de Vries; hier hebben de bewoners alles
verloren. Intusschen waren de vlammen overgeslagen op de behuizinge bewoond door J. Friso en
toebehoorende aan H. Bosma. Ook dit perceel werd in de asch gelegd; de inboedel is grootendeels
gered.
Bosma had alles tegen brandschade verzekerd, de anderen niet. De oorzaak van den brand is
onbekend.
De twee brandspuiten, die van Kloosterveen en die van Bovensmilde, welke met bekwamen spoed
aanrukten, vermochten weinig; toen de laatste aankwam was de brand reeds gedaan. De afstand,
welke deze spuit moest afleggen, eer ze op de plaats des onheils aankwam, bedraagt trouwens bijna
1½ uur.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 16 SEPTEMBER 1884

Smilde, 15 Sept. Algemeen wordt door de jagers hier geklaagd over de groote schuwheid van het
wild, waardoor Zaterdag aanmerkelijk minder is geschoten dan anders wel het geval zou zijn
geweest. Toch hebben velen stof tot tevredenheid. De heer A. Sol schoot 2 hazen en 8 patrijzen; de
heer H. v.d. Velde 2 hazen en 7 patrijzen en de heer F. v.d. Velde 17 patrijzen.
SMILDE.
Gemeente-Begrooting voor 1885.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de BEGROOTING
van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, dienst 1885, op den 12den September 1884 aan den
Raad is aangeboden; dat gemelde Begrooting op de Gemeente-Secretarie ter lezing zal liggen van en
met den 16den tot en met den 1sten October 1884, en, in afschrift, tegen betaling der kosten,
algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1884

Heden overleed, in den ouderdom van 40 jaren en 3 maanden, mijn dierbare echtgenoot en den
kinderen zorgdragende moeder PIETERDIENA WESSEMIUS, geb. ELLEN, na eene gelukkige
echtvereeniging van 5½ jaren.
Smilde, 16 Sept. ’84.
W. WESSEMIUS JR.

