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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 MAART 1882 
 
Smilde, 15 Maart. Gister werd aan den heer I. de Haan, Israël. godsdienstonderwijzer alhier, door 

den heer burgemeester uitgereikt de gouden medaille van de maatschappij tot redding van 

drenkelingen te Amsterdam, met een bijgaand schrijven, wegens het opwekken van de levensgeesten 

van een schijndooden drenkeling, waarvan wij reeds vroeger door middel van dit blad melding 

hebben gemaakt. 

SMILDE. 

door het GEMEENTEBESTUUR van Smilde wordt te koop aangeboden: 

180 kub. meter beste 

MAC-ADAM. 

Prijsopgaven worden franco ingewacht bij den Burgemeester 

W.J. BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 MAART 1882 
 
Smilde, 17 Maart. In den avond van Woensdag jl., omstreeks 11 uur, ontstond brand in het huis 

bewoond door J. Meilof en toebehoorende aan A. Spiegelaar, beiden te Smilde. Door het blaffen van 

den hond werden de bewoners, die reeds in diepe rust lagen, gewekt, waardoor het hun mogelijk was 

nog bij tijds het brandende gebouw te verlaten en een gedeelte van den inboedel te redden. Eene 

hoeveelheid stroo en eenige kippen werden ten prooi der vlammen. Huis en inboedel waren 

geassureerd. De oorzaak is onbekend. 

VEENSCHAP: 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

TE SMILDE. 

Het eerste Kohier, omslag GROND, dienst 1882, ligt van af heden op nieuw ter visie, gedurende acht 

dagen, te Smilde bij de Wed. HOMAN en te Hooghalen bij KUIPER. 

Smilde, 18 Maart 1882. 

Het Bestuur van het Veenschap voornoemd: 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde vestigt de aandacht der belanghebbende ingezetenen op de volgende 

artikelen van de  

Verordening op het voorkomen van brand. 

Art. 10. Het branden van velden, veenen of gronden is in den regel alleen geoorloofd in den maanden 

April en Mei en mag nimmer plaats hebben bij harden wind of storm of binnen den afstand van 150 

meter van huizen, getimmerten, bosschen, turf en dergelijken. 

Art. 11. Wanneer echter Burgemeester en Wethouders, om welke reden ook, van oordeel zijn, dat 

met het branden in art. 10 bedoeld moet werden opgehouden, geven zij daarvan aan de ingezetenen 

bij publicatie kennis en verder op zoodanige wijze als  hun geschikt zal voorkomen. 

Art. 12. Uiterlijk acht dagen nà het verbod, in het vorig art. bedoeld, doet de Burgemeester de velden, 

veenen en gronden door de beambten der politie opnemen en zullen de eigenaars, beheerder of 

gebruikers, in wiens velden, veenen of gronden nog vuur wordt aangetroffen, gestraft worden 

overeenkomstig de bepaling van art. 13. 

Art. 13. Voor zoover hierin niet bij het Wetboek van Strafregt is of wordt voorzien, wordt de 

overtreding van vorenstaande bepalingen gestraft als volgt: 

die van de artt. 10 en 12 met eene boete van f 5 tot f 25. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 MAART 1882 
 


