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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1880

Smilde, 24 Aug. Door Ged. Staten is aan de weduwe Homan, logementhoudster alhier, vergunning
verleend om voor haar huis in de hoofdvaart een steiger te mogen maken tot aanlegplaats van
schuiten en booten.
-Een meisje van circa een jaar oud, dochtertje van den bakker F.V., is door een zonnesteek getroffen
en aan de gevolgen overleden.
Op Zaturdag 28 Aug. a.s.,
te zeven uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht:
Voor den Heer J. HOMAN KIJMMELL aldaar:
Een hectare Paardeboonen
in 2 perceelen en een kamp AARDAPPELEN in 2 of 3 perceelen, alles op de Kijmmellswijk bij de
Veenhoopsbrug.
Voor BEREND ULRICH, Wegwerker te Smilde:
Een perceel Paardeboonen
bij M. FERNHOUT achter de woning van wijlen GAUKE DE VRIES.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1880

Smilde, 25 Aug. Toen de arbeider R. van der Velde alhier gister van het maaijen der boekweit uit het
veld, vergezeld van zijn tienjarige zoontje, huiswaarts keerde en de zeis, als naar gewoonte, op den
rug medevoerde, gingen ze gezamenlijk rustig huiswaarts. Zonder dat de vader eenige ernstige
gedachte koesterde omtrent het scherpe werktuig, dat hij mededroeg, schijnt hij het eenigzins naar
den jongeling gewend te hebben, met het ongelukkig gevolge, dat deze eene vrij diepe snede in den
nek bekwam. Beiden begaven zich naar den juist aanwezigen geneesheer de Wal, om de eerste
geneeskundige behandeling te doen aanwenden. Vader en zoon hebben zich toen onmiddelijk per
stoombootje “Smilde I” naar Assen begeven, om daar verder bij den geneesheer van der Vegt hulp te
zoeken.
Menigmaal zien we landbouwers met die scherpe werktuigen zonder eenige bedekking op straat
passeeren, zoodat het wenschelijk zou zijn zulks bij wijze van politie-maatregel te verbieden en met
straf te bedreigen, tervoorkoming van verdere ongelukken.
Smilde – Brandpolitie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen, op grond van art. 24 letter p der Algemeen
Politie-verordening, ter kennis van de ingezetenen, dat het van af heden VERBODEN is:
buiten ’s huis ter bereiding van spijs of tot eenig ander einde vuur aan te leggen of te onderhouden.
Smilde, 25 Augs. 1880.
Burgemeester en Wethouders voornd.:
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1880

Smilde, 26 Aug. Naar we met zekerheid vernemen bestaat bij onderscheiden landbouwers het
voornemen gebruik te maken van het voordeelige aanbod van den directeur der straatreiniging te
Amsterdam. Wordt door de landbouwers daar de compost gekocht zonder tusschenkomst der
schippers, dan komt bij groote partijen eene lading, voor welke een paar jaar geleden tot f 250 werd
betaald, op ongeveer f 100 te staan.
Na een smartelijk lijden van slechts eenige dagen overleed gister mijne innig geliefde echtgenoote en
der kinderen zorgdragende moeder LAMMEGIEN F. DUURSEMA, in den ouderdom van bijna veertig
jaar, mij nalatende vijf jeugdige kleinen, waarvan ’t jongste nog maar vier dagen telt.
Mijn hart bloedt. De troost des Allerhoogsten lenige eenigermate mijne zoo diepe droefheid.
Smilde, 26 Augs. 1880.
J.H. NUIS.

