blad 1880n
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 23 JUNIJ 1880

Bovensmilde, 21 Junij. De bliksem sloeg hier gister in de woning van den arbeider T. Jager op de
van Lierswijk. Brand is niet ontstaan, doch eenige glasruiten zijn vernield. Een knaapje, dat bij den
schoorsteen zat, door welken de bliksem binnen kwam, bleef ongedeerd; de klomp echter aan een
zijner voeten werd weggeslingerd en verbrijzeld.
SMILDE.
door het GEMEENTEBESTUUR van Smilde wordt TE KOOP aangeboden:
70 à 80 kubieke meter Mac-Adam,
liggende bij het Werkhuis aan de Molenwijk aldaar.
Brieven franco aan den Burgemeester
W.J. BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 JUNIJ 1880

Smilde, 22 Junij. Gister en eergister werden vele arbeiders bezocht door een persoon, die voorgaf op
last van een Frieschen boer werklieden te moeten huren, welke bij de hooijing behulpzaam wilden
zijn. De voorwaarden waren niet ongunstig, wijl per week zeven gulden en de kost werd beloofd. De
zonen van den bezoeker, die met een schip volgden, zouden de onbemiddelde arbeider van reisgeld
voorzien en aardappelen crediteeren op het te op het te verdienen loon. Het eten en drinken, ’t welk
den welkomen bezoeker hier en daar werd aangeboden, liet hij zich goed smaken en hij vertrok met
een vriendelijken lach om de lippen. Spoedig echter bleek, dat men te doen had met een bedrieger, die
door mooije praatjes den buik gevuld trachtte te krijgen. Niet allen hadden aan zijne verzekeringen
geloof geslagen, doch een enkele was zelfs voorbarig genoeg het werk, waarmede hij nog bezig was,
op te zeggen. Een ieder wachte zich voor schade.
Smilde - Koepok-inenting.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat op Donderdag den 24sten Junij 1880, des
namiddags ten 4 uur, ten Gemeentehuize, gelegenheid is tot kostelooze inenting en herinenting van
koepokstof.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 25 JUNIJ 1880

Hijkersmilde, 24 Junij. Hedenmorgen ontkwam onze geachte plaatsgenoot L. Klok aan een groot
gevaar. Met paard en wagen op weg zijnde, schrikte het dier door een of ander toeval en zette het op
een loopen. Klok gleed achter van den wagen, doch had de tegenwoordigheid van geest, het touw te
houden, waardoor hij wel een eind werd voortgesleept, nu eens op den rug, dan op den buik, maar
toch eindelijk het paard tot staan gebragt. Ofschoon hij in geen benijdenswaardige positie verkeerde
en menige schram had opgedaan, gevoelde Klok zich toch vrij wel.
Heden overleed, na eene langdurige ongesteldheid, onze geliefde broeder en behuwdbroeder BARELD
JAN HOMAN, in den ouderdom van bijna 64 jaren.
Smilde, 23 Junij 1880.
Mede namens de familie,
E.R. HOMAN.
Heden overleed, zacht en kalm, mijn geliefde echtgenoot en mijn eenigst dochtertje’s zorgdragende
vader HENDRIK DüKER, in den ouderdom van 50 jaren.
Smilde, 23 Junij 1880.
De bedroefde Wed. DüKER-DE JONG.
Aan allen, die ons bewijzen van deelneming hebben gegeven bij ’t verlies van onzen jongsten zoon,
brengen wij door dezen OPREGTEN DANK.
Hoogersmilde, 23 Junij 1880.
H. ULEHAKE.
G. ULEHAKE-BRINKMAN.

