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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 1883 
 
Smilde, 2 Sept. Hoe gevaarlijk het is scherpe voorwerpen onder het bereik van kinderen te laten, 

blijkt weder uit het volgende ongeval, dat hier gisternamiddag plaats had. Twee jongetjes, het een 

een zoontje van den schipper H. IJ. en het ander een van den scheepsbouwmeester M.F., wilden eens 

de hakselmachine, die in de schuur van laatstgemelden stond en telkens door den knecht werd 

gebezigd om stroo en ander beestenvoer klaar te maken, in werking brengen. Eerstgemelde zou 

draaien en laatstgenoemde stroo in de machine doen. Zoo ging men aan het werk, totdat het zoontje 

van F. op eens hard begon te schreeuwen en de ander met draaien verschrikt ophield. G.F. was bij 

het insteken van het stroo met zijne vingers in werktuig gekomen, waarvan van de eene een stuk was 

afgesneden en van eene andere het bovenste lid er bij hing. Onder erge pijnen ging een grooter 

broeder dadelijk met den lijder naar den geneesheer dr. D. Fledderus, die het eerste verband legde en 

middelen in het werk stelde om het hevige bloeden te stillen. 

Ingezonden stuk. 

Leest men herhaaldelijk in de dagbladen, dat er thans veel wordt gedaan voor de volksgezondheid, 

dat er vele middelen worden in het werk gesteld ter bekoming van zuiver en gezond drinkwater, en 

het reinigen en het luchten van gebouwen in het bijzonder wordt aanbevolen; wij vermeenen, dat ter 

bevordering van dit doel vooral niet mag geschieden, wat wij dagelijks tot walging toe onwillekeurig 

moeten zien, dat nl. in de eerste plaats schippers hier op verschillende bebouwde gedeelten der 

gemeente voor de huizen van de ingezetenen straatvuilnis uit hunnen vaartuigen lossen in bokken, 

zelfs eenige dagen met die mest blijven liggen en zoodoende een verpestende stank, en in de tweede 

plaats, dat de schepelingen hunne potten met vuil en uitwerpsels maar zoo zonder vorm van proces, 

bij wijze van parate executie, onderste boven in de hoofdvaart storten, waaruit de meeste bewoners 

water tot drinken moeten gebruiken. 

Smilde.          X. 

TENTOONSTELLING – SMILDE. 

De Secretaris van het Hoofdbestuur van het Genootschap ter bevordering van den landbouw in 

Drente herinnert belanghebbenden, dat de aangiften voor de tentoonstelling te Smilde uiterlijk 

Woensdag 5 Sept. moeten geschieden bij de Burgemeesters der gemeenten in Drente. 

Den Heeren Burgemeesters wordt bij dezen de DANK van het Hoofdbestuur gebracht voor de in 

dezen reeds genomen en nog te nemen moeite. 

Assen, 3 Sept. 1883.      De Secretaris van het Hoofdbestuur, 

OLDENHUIS GRATAMA. 

KINDERFEEST TE SMILDE. 

De Kinderen tusschen de 7 en 12 jaar, die deel wenschen te nemen aan het Feest, moeten zich op 

Dinsdag den 4den September aangeven: 

die van Bovensmilde bij den Heer HARM DRENTHE; 

die van Kloosterveen bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE; 

die van Hijkersmilde en Hoogersmilde bij den Heer J. HOMAN KIJMMELL. 

Zij, die zich niet hebben aangegeven en derhalve geen bewijs van toegang hebben, worden op 7 

September NIET TOEGELATEN. 

Smilde, 3 Sept. 1883.       DE FEESTCOMMISSIE. 

Tentoonstelling! 

De ondergeteekende vaart Vrijdag a.s. ’s morgens ten 6½ uur van DE VEENHOOP en keert terug van 

ASSEN naar SMILDE, na aankomst van den eersten Trein uit Holland, omstreeks 9 uur. Daarna vertrekt 

hij weer van DE VEENHOOP ten 11 uur en vertrekt van ASSEN na aankomst der Treinen van half twee. 

J.P. HATZMANN. 


