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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 JUNIJ 1880 
 

Smilde, 1 Junij. Werd in no. 124 van dit blad melding gemaakt van een brand aan de Dikkewijk in 

den avond van 27 jl., naar men ons mededeelt is gistervoormiddag in datzelfde blok, welligt door een 

dwarrelwind (daar er in het veen nog vuur aanwezig was), weder een geweldigen heidebrand 

ontstaan. Het mogt den veldwachters Hoogenberk en van der Leij, benevens twee arbeiders,  L. 

Dijkstra en H. Klok, door vereenigde krachten gelukken de vlammen meester te worden. Des 

namiddags werd op last van den heer burgemeester ruim een 30tal personen aangezegd, dat zij zich 

met schoppen en emmers naar de plaats des onheils moesten begeven, welke personen des avonds het 

vuur, dat in eene groote uitgestrektheid veen was ingebrand, hebben uitgedoofd.  

Kennisgeving 
Het  HOOFD van het Plaatsekijk Bestuur te Smilde verklaart, dat de 4de kwartaals kohieren wegens 

de Personele Belasting en van het Patentregt, dienst 1879/80, door den Provincialen Inspecteur zijn 

executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger zijn overgegeven; zullende 

mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 JUNIJ 1880 
 

Smilde, 2 Junij. Trots den soms wel wat zeer lastigen lagen waterstand maakt onze stoomboot toch bij 

voortduring nog goede zaken. Steeds maken velen van de zoo geschikte en goedkoope gelegenheid 

gebruik. Den reizigers van Hoogersmilde c.a. en die van uit Friesland vinden in ’t hotel van den heer 

de Jong bij ’t afvaart-station eene geschikte gelegenheid tot uitrusten en ’t bekomen van verversching. 

De Jong heeft zijne zaal zoo doelmatig mogelijk ingerigt. Alles wat men begeert, tot zelfs de edelste 

likeuren en wijnen, zijn er te verkrijgen, doch – en dit prijzen wij in den heer de Jong - met 

voorbeeldige consequentie wordt sterke drank, in hoe geringe mate ook geëischt, steeds geweigerd, 

Hij, die van Schiedam houdt, mag er gaarne eenigen tijd verwijlen, doch jenever en brandewijn zijn 

en blijven er steeds absent. Werd door alle hôtel- en kroeghouders een gelijk besluit genomen als door 

den heer de Jong, veel “ach en wee” in dit ondermaansche zou spoedig tot de geschiedenis behooren. 

Smilde – Waterleidingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat de SCHOUW over de aan hun 

toezigt onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 11den en 22sten Junij 1880. 

Ter voorkoming van onaangenaamheden worden de onderhoudpligtigen dringend uitgenodigd om de 

bestaande gebreken vóór dien tijd te herstellen. 

Burgmeester en Wethouders van Smilde: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 JUNIJ 1880 
 

Smilde, 4 Junij. Naar wij vernemen heeft de persoon, die ’t hôtel Meijer te Assen, na ’t noodige 

gebruikt te hebben, zonder betaling verliet, ook ’t logement van den heer Wind alhier met zijne 

tegenwoordigheid vereerd, doch nu onder den naam Mulder van Hoogezand. Na zich bijzonder 

hongerig betoond te hebben, is hij met de noorderzon vertrokken. Zijn wij wel ingelicht, dan moet hij 

van Heerenveen afkomstig zijn, reeds sedert jaren een zwervend leven leiden en zijne ouders reeds 

veel verdriet veroorzaakt hebben. 

Heden overleed, aan eene kwijnende ziekte, mijne geliefde echtgenoote GEZINA HOMAN, oud 50 jaren, 

betreurd door mij, mijne kinderen en behuwdzoon. 

Smilde, 3 Junij 1880.          L. HOVINGH. 

Algemeene kennisgeving. 


