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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 OCTOBER 1879 
 
Smilde, 3 Oct. Benoemd tot hulponderwijzer te Wormerveer de heer H. Hoogenkamp, thans te 

Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 OCTOBER 1879 
 
Smilde, 3 Oct. Hedenmorgen ging hier een man voorbij, die blijkbaar te veel aan Schiedam had 

geofferd. Zijn tong echter kon hij nog vrij wel gebruiken en na eerst een vloed van aardigheden en 

scheldwoorden te hebben uitgebraakt, wilde hij eene vrouw, die voor hare woning stond, met een 

bezoek vereeren. De vrouw, hem liever op een afstand houdende, snelde naar de draai die hen 

scheidde. Ook de vreemdeling zette het, zoo goed en kwaad als het ging, op een loopje. De vrouw 

echter kwam het eerst aan en begon juist de draai af te werpen, toen haar vereerder er den voet op 

zoude zetten. In zijn ijver zag hij niet genoeg voor zijne voeten, hij stapte mis en kwam hals over 

kop in de hoofdvaart teregt. Een voorbijganger slaagde er in hem te redden. 

SMILDE. 

Schouw over de Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de aan hun toezigt onderworpen WEGEN en VOETPADEN zal plaats hebben in de 

laatste week van October 1879. 

Ter voorkoming van vervolging worden de onderhoudpligtigen uitgenoodigd om de bestaande 

gebreken vóór dien tijd te herstellen. 

Smilde, 2 Oct. 1879.       BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 7 Oct. Reeds dikwijls is er op gewezen, hoe gevaarlijk het is eene brandende lamp met 

petroleum te vullen, doch maar al te vaak ziet men het nog geschieden. Een paar dagen geleden was 

ook hier door die handelwijze bijna een schromelijk ongeluk ontstaan. Terwijl in zeker huis gezin op 

bovengenoemde manier de lamp werd gevuld stond eensklaps in den oliehouder de petroleum in 

volle vlam. Gelukkig behield men genoeg tegenwoordigheid van geest  terstond natte doeken over 

de brandende massa te werpen, zoodat men er in slaagde den brand te blusschen. 

Dit voorval wekke op tot meerdere voorzigtigheid. 

-De prijs der fabrieksaardappelen bedraagt thans f 1.35 per hectoliter. Voor de “Amerikanen” wordt 

slechts f 1.20 betaald. Deze zijn armer aan meel. De duurte der eetaardappelen schijnt voorbij; een 

paar weken geleden werd 3 gulden per hectoliter bijna voor een lagen prijs gehouden en hoorde men 

reeds van enkelen, die 4 gulden bedongen; thans is f 2.50 de hoogste markt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 OCTOBER 1879 
 

Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat de 

SCHOUW 

over de Wegen en Voetpaden e.a. zal plaats hebben tusschen 21 en 28 October a.s. 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S. A. HULST, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 OCTOBER 1879 
 
Smilde, 8 Oct. Een vrij aanzienlijk getal schepen is hier weder aangekomen, grootendeels met 

straatvuilnis geladen. De kooplust is niet groot, zoodat slechts betrekkelijke lage prijzen worden 

bedongen. Over de kwaliteit loopen de gevoelens zeer uiteen; ’t schijnt echter dat ze beter is dan in 

het vorige jaar. De prijs bedraagt gemiddeld circa 140 gulden per lading. 


