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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 JUNIJ 1882 
 

KLAVER VERKOOPING 

te Smilde 

Zaturdag 24 Junij 1882, 

te 6 uur, in DE OUDE VEENHOOP, voor den Heer D.L.J. KIJMMELL, 2 perceelen, te zamen 1 hect., 10 

aren, op de Jonkerswijk 3e Blok op Plaats 33 achter JAN VAN POLEN, en voor HERMANNUS KOOPS 

aan de Molenwijk bij de Dikkewijk, 2 perceelen, achter zijne woning. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 JUNIJ 1882 
 
Smilde, 21 Junij. Naar wij vernemen is de heer J. Eikema, hoofdonderwijzer alhier, door de 

koraalvereeniging “Hijkersmilde” tot directeur aangesteld. 

Smilde, 21 Junij. Zaturdag jl. deed de heer J. Italjaander, onderwijzer en voorganger bij de Israël. 

gemeente te Monnikendam, door kerk- en schoolbestuur daartoe uitgenodigd, in de synagoge alhier 

een proefdienst en hield daar eene kernachtige rede, die op alle toehoorders een diepen indruk 

maakte, terwijl hij zich Zondag daaraanvolgend in de school met de kinderen bezig hield. De 

algemeene opinie voor dezen candidaat, ter vervulling der bestaande vacature, moet niet ongunstig 

wezen, daar hij bewijzen heeft gegeven in de Israël. godsdienst wel ervaren te zijn en eene goede 

methode bezit om onderwijs te geven. Daar de heer J. de Haan reeds 1 Julij e.k. naar Gorredijk 

vertrekt, is het voor de Israël. gemeente alhier van belang, dat de openvallende betrekking spoedig 

weder vervuld worde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 JUNIJ 1882 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan SIMON VAN DAM, wonende te Smilde, 

vergunning is verleend tot oprigting van eene Slagterij en Huidenzouterij in het pand wijk C No. 1089. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 JUNIJ 1882 
 

Stoomboot “Smilde I.” 

Aanvangende Maandag 26 Junij a.s. zal de BOOT, wegens lagen waterstand, twee maal daags varen, 

als volgt: 

Vertrek van: 

Wittewijk ’s morgens 7.45, van Assen vm. 11.20. 

Wittewijk ’s namidd. 1.20, van Assen ’s av. 5,- 

Des Dingsdag: 

Vertrek ’s morgens 6 uur van de Wittewijk; overigens gelijk als boven. 

DE DIRECTIE. 

Smilde, 23 Junij. Een zoon van den arbeider W.R., bezig zijnde met het delven van zand, werd onder 

een plotselinge nedervallende zandmassa bedolven. Terstond schoot men ter redding toe. De jongeling 

was volslagen bewusteloos, toen hij uit den kuil werd gehaald. Gelukkig gaf hij echter na eenigen tijd 

weer teekenen van leven en keerde het bewustzijn langzamerhand terug. ‘Bleek echter, dat de ramp 

hiermede niet was afgeloopen, want toen de geredde zou opstaan, was hij daartoe niet in staat, zoodag 

hij, onder ’t lijden van hevige pijnen, op een kruiwagen huiswaarts werd gebragt. 

-Onder ’t plukken van bloemen viel een dochtertje van den landbouwer S. in eene wijk. Op het 

noodgeschrei van een zusje der drenkelinge schoot de heer S. toe. Oogenblikkelijk begaf hij zich te 

water, doch ’t scheen dat hij slechts een lijkje op ’t drooge bragt. Door gepaste maatregelen werd het 

kind behouden. 


