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WOENSDAG 31 MAART 1880

Op Dingsdag 6 April 1880,
des middags 12 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van KOERT JANSEN, Winkelier bij de Wittewijk te
Hijkersmilde, worden verkocht:
1 Winkelopstand
met SCHALEN en GEWIGTEN, 1 KABINET, 1 KLOK, 2 BEDDEN met toebehooren, 1 KOLOMKAGCHEL,
TAFELS EN STOELEN, VROUWENKLEEDEREN en LINNENGOED enz.
Voorts ten verzoeke van CORNELIS REINDERS DE JONGE, winkelier aldaar:
5 KOEIJEN,
waaronder dragtigen, 1 dito VAARS, MELKGEREEDSCHAPPEN, MEST, HOOI, onderscheidene nieuwe
KASTJES, 1 Eikenhouten KABINET, 1 dito CHIFFONNIÈRE, 1 COMMODE, 2 KOOKKAGCHELS, 1 KLOK,
BEDDEGOED en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 27 Maart. De commissie voor de stoombootdienst Smilde – Assen heeft uit de 56
sollicitanten voor kapitein op de stoomboot “Smilde I” op het drietal geplaatst de heeren W.F.
Schuuring te Veendam, W.H. Corfker te Wildervank en H. Mooy te N.-Pekela, uit welk 3tal men
spoedig eene benoeming tegemoet kan zien.
Hoogersmilde, 28 Maart. Hedenavond omstreeks zeven uur ontstond hier brand in de behuizing
bewoond door J. Friso en P. Weites. Een gedeelte van den inboedel werd gered, doch een paard en
een varken zijn een prooi der vlammen geworden.
Naar men verneemt is althans de inboedel van den eerstgenoemden tegen brandschade verzekerd.
Ook het huis, dat aan den landbouwer M. Hofman alhier toebehoorde was verassureerd. In zeer
korten tijd was alles een prooi der vlammen. De oorzaak van den brand is onbekend.
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Smilde, 31 Maart. Hedenmorgen geraakte een tienjarig dochtertje van H. Tammen in eene diepe
sloot. De moeder zag in welk gevaar haar kind verkeerde. Terstond snelde ze toe, maar toen zij de
sloot bijna had bereikt, viel zij bewusteloos in hevige stuiptrekkingen neder. Op het akelig gillen
schoten de buren toe, die het kind redden en er eindelijk in slaagden ook de doodelijk verschrikte
moeder tot bewustzijn te brengen.
Hedenmorgen overleed, in den ouderdom van 47 jaren en 5 maanden, mijne geliefde echtgenoot J.K.
HOMAN, diep betreurd door mij, mijne kinderen en behuwdzoon.
Smilde, 31 Maart 1880.
J. MANAK,
Wed. J.K. HOMAN.
Algemeene kennisgeving.
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Smilde, 1 April. Gisteravond passeerde hier een dronken vreemdeling (uit Veenhuizen naar men
verneemt), die wat te veel aan Bacchus had geofferd en op eene of andere wijze in de hoofdvaart
geraakte. Hij zelf verzekerde, dat men hem in het water had geworpen. Toen hij zich weder op het
drooge bevond, wilde hij bij den koopman H. in huis, en sloeg, om terstond de aandacht te trekken,
even eene glasruit in. Zoo schielijk mogelijk werd hij in verzekerde bewaring gesteld, terwijl hij
heden morgen naar Assen is overgebragt.

