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 Smilde, 29 Nov. Heden, even voor het aanbreken van den avond, waren wij getuigen van een 

twistpartij tusschen een turfschipper en den schuitenvoerder Auwerda, die van Assen terug was 

gekomen, doordat hunne vaartuigen met elkander in hevige botsing  kwamen bij de draai voor het 

gemeentehuis. De scherpe punt van de trekschuit stiet tegen den voorsteven van de praam, die van 

de tegenovergestelde zijde kwam, waardoor deze een groot gat boven de waterlijn bekwam en nog al 

schade beliep. Wie hier schuld heeft en of die zaak verdere gevolgen zal hebben zal de tijd leeren. 

Smilde, 1 Dec. Terwijl Zondagavond in de tapperij van J. Eefting, op de Eekhoutswijk alhier, eenige 

jongelui met elkander in gezelschap waren, kregen H.W. en R.K.  met elkander twist, welke twist zoo 

hoog liep, dat R.K. zijn mes trok en H.W. daarmede eene belangrijke snede in den regterwang 

toebragt. De sterke drank schijnt ook hier weder eene hoofdrol te hebben gespeeld. Naar men 

verneemt, is door den veldwachter G. Hogenberk tegen den schuldige procesverbaal opgemaakt, die 

voorzeker voor zijne roekeloosheid zijne wel verdiende straf zal ontvangen. Moge dit andere 

jongelingen tot voorbeeld strekken, om niet zoo spoedig van hunne messen gebruik te maken, maar 

deze liever ’t huis te laten. 

Hedenavond, om ongeveer elf uur, overleed zeer kalm mijn geliefde echtgenoot, de Heer G.A. 

Kalverkamp, in den ouderdom van bijna 74½ jaar. 

Smilde, 1 Dec. ’80.      Wedw. G.A. KALVERKAMP-BOERHUIS. 

Norgervaart. 

Op Dingsdag 14 December a.s., 

des avonds te 7 uur, ten huize van HENDERICUS DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde, zullen bij 

inzate worden geveild: 

Eene ruime Behuizinge, 

ERF en TUIN, staande en gelegen aan de Hoofdvaart te Smilde, bij de Norgervaart te Smilde en 

een kamp LAND aldaar, 

groot 75 aren en 20 centiaren, toebehoorende aan den Heer M. WALDA aldaar. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER. 

SMILDE. 

Op Dingsdag 14 Dec. 1880, 

des avonds 7 uur, ten huize van HENDERICUS DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde, publieke 

verkoop van: 

Eene Behuizinge 

en uitmuntende PLAATS LAND, bevattende beste GROEN- en BOUWLANDEN, gelegen Noord-Westz. 

der hoofdvaart te Smilde, groot 6 hectaren, 63 aren en 28 centiaren, ten verzoeke van den Heer P.E. 

DE VRIES te Smilde.      Notaris: Mr. H. VAN LIER. 
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SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend: 

1. dat de nieuwaangelegde algemeene Begraafplaats aan den Witterweg wordt geopend op den 

1sten Jan. 1881; 

2. dat die begraafplaats is bestemd voor de lijken van personen woonachtig in wijk A. of 

Bovensmilde.      Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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