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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1883 
 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, 

Gelezen eene resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d. 27 Juli j.l. (Pr. blad no. 

60), betrekkelijk het nemen van maatregelen en voorzorgen, ter voorkoming van besmettelijke 

ziekten, speciaal “Aziatische Cholera”, 

noodigen de ingezetenen der gemeente dringend uit: 

1sten verzamelingen van mest of ander vuil, die zich in de onmiddelijke nabijheid der woningen 

bevinden, zoo eenigszins mogelijk, te doen opruimen en op zoodanigen afstand daarvan te doen 

verwijderen, dat ze geacht  kunnen worden geen nadeeligen invloed op de volksgezondheid te 

kunnen uitoefenen; 

2den goten en slooten, die een stinkenden reuk verspreiden en zich nabij woningen bevinden, 

zooveel mogelijk te reinigen en zuiver te houden. Wat de slooten bij de woningen betreft, is het 

wenschelijk ze, tot boven toe, met water gevuld te hebben; 

3den hunne woningen in ’t algemeen en de slaapplaatsen in ’t bizonder, ten allen tijde, rein en 

zuiver te houden, tot welk einde wordt aanbevolen de woningen en bedsteden gedurig met kalk te 

witten en de laatsten met versch, goed droog stroo te vullen. In arbeiders-woningen is het gebruik 

van teer, waar dit voegt, zeer aan te bevelen. Behoeftige ingezetenen, die het aanschaffen van kalk 

en bedstroo moeielijk valt te bekostigen, wordt vrijheid gegeven zich tot het Gemeentebestuur te 

wenden en te verzoeken, hun deze materialen, tot bedoeld einde, gratis te verstrekken; 

4den om vooral te letten op het gebruik van ’t drinkwater. ieder onthoude zich, zoo veel maar 

mogelijk is, van ’t drinken van put- of welwater, ook van ’t kanaal- of vaarwater, maar zorge voor 

het verzamelen en drinken van REGENWATER. Is het onmogelijk dit laatste te bekomen – men 

neme dan het kanaal- of vaartwater, goed gekookt en late het, vóór het te gebruiken, goed bezinken. 

Er kunnen zich omstandigheden in deze gemeente voor doen, dat ook dit laatste, kanaal- of 

vaartwater, volstrekt niet mag worden gebruikt; in dat geval zal dit echter dadelijk door het 

Gemeentebestuur worden aangekondigd, opdat ieder zich daarvan terstond zal kunnen onthouden. 

Smilde, 6 Aug. 1883. 

Burgemeester en Wethouders voornd.: 

BOELKEN. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 AUGUSTUS 1883 
 

Logement “de Veenhoop.” 

SMILDE. 

Wordt gevraagd een flinke jongen, beneden de 18 jaar, voor Omnibusdienst en andere bezigheden. 

In persoon zich aan te melden in “de Veenhoop.” 

WIND. 

Smilde, 10 Aug. In de heden gehouden Raadsvergadering, bijgewoond door 9 leden zijn onderzocht 

en in orde bevonden de geloofsbrieven met bijbehoorende stukken van de herkozen leden M.A. 

Hoogerbrugge en P. Wessemius benevens van het nieuw gekozen lid  A.D. Pot: zoodat tot hunne 

toelating is besloten. 

De vergadering is daarna gesloten. 

Hoogersmilde, 1 Aug. Gister nacht sloeg hier de bliksem in den korenmolen van den heer H. 

Mulder. Het eerst werd ééne der wieken getroffen, waarop de bliksem zich een weg baande tot in den 

molen. Aan een getroffen balk heeft hij sporen van zijn aanwezigheid achtergelaten. Brand ontstond 

er echter niet. 

Bij het huis van den heer H. Wanning werd een hek getroffen. 


