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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 1881 
 

 
Smilde, 28 Nov. De echtgenoote van den schippersknecht H. Gombert ging gister met een 

zevenjarig zoontje langs de straat. Een hond, die wat nieuwsgierig schijnt uitgevallen, liep achter de 

vrouw aan en snuffelde haar aan de hand. Het knaapje, dat plotseling den hond zag, dien hij in ’t 

geheel niet had hooren aankomen, werd zoo verschrikt, dat hij ter zijde sprong, viel en in de 

hoofdvaart geraakte. 

De heer J. Luxwolda, bij wiens huis het ongeval plaats greep, begaf zich, ondanks zijn hoogen 

leeftijd, terstond te water. Eer hij echter het reeds zinkende kind bereikte, kwam ook de heer B. Bos 

toesnellen. Deze, een goed zwemmer, bragt, geholpen door den heer T. Manak, den kleine aan wal. 

Het kind, geheel bewusteloos, werd met groote moeite weer bijgebragt. 

 

VEENSCHAP 

“de Zeven Blokken.” 

Het BESTUUR van voornoemd Veenschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 

BEGROOTING voor 1882 ter inzage zal liggen in DE NIEUWE VEENHOOP van af 30 November tot en 

met 10 December a.s. 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 DECEMBER 1881 
 

 
Tolverpachting – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zullen, voor den tijd van drie jaren, te rekenen van 1 

Mei 1882, VERPACHTEN: 

De Tolheffing aan den Tolboom op den Norgervaartsweg. 

De voorwaarden liggen ter lezing op de Gemeente-Secretarie en de inschrijvingsbiljetten moeten 

aldaar worden ingediend vóór of uiterlijk op 13 December 1881, des namiddags ten 4 uur. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 DECEMBER 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Eere wien eere toekomt. 

Mijnheer de redacteur! 

De inzender van het stuk aangaande hetgeen mijn kind gister is overkomen schijnt niet op de hoogte 

van de zaak geweest te zijn. Ten eersten is mijn zoontje niet te water geraakt omdat de hond van 

Luxwolda mijn hand likte, doch wel degelijk door schrik, dat de hond mijn ander kindje, hetwelk ik 

op den arm had, in de kleederen beet. En dat de heer Luxwolda zich te water begaf is ook onwaar; de 

man was door het plotselinge ongeval zoo verschrikt, dat hij bij den kant van den wal bleef zitten 

zonder aan redding te denken. 

Ik breng echter mijn hartelijken dank aan den heer B. Bos, die zich dadelijk te water begaf, en tevens 

aan den heer T. Manak, aan wie ik de redding van mijn kind te danken heb, doch vooral ook komt 

den heer J. de Haan, godsdienst-onderwijzer alhier, allen lof toe voor de moeite, die hij heeft 

aangewend om het kind, dat als levenloos uit het water werd gehaald, weer tot bewustzijn te brengen. 

Ik heb de eer te zijn 

Smilde, 28 Nov.       uwe dienaresse, 

RENSKE KLOK. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het tweede kwartaalskohier van het 

Patentregt, dienst 1881/82, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter 

invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn 

aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. 

Smilde, 1 Dec. 1881.        BOELKEN, Burgemeester. 


