
blad 1871c1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 FEBRUARIJ 1871 
 

DE VEENSCHAPPEN 

de Molenwijk 

EN 

de Zeven blokken 

TE SMILDE. 

De ondergeteekende, doordrongen van de bewustheid, dat de werkelooze toestand, waarin beide 

VEENSCHAPPEN reeds geruimen tijd verkeeren, dient op te houden, roept bij dezen alle eigenaren der 

beide Veenschappen, tegen Maandag 6 Februarij a.s., des morgens 12 ure, ten huize van den heer J.H. 

WIND, op - om over te gaan: 

1
e
. Tot het benoemen eener Commissie, die met hoogere autoriteiten in overleg treedt, hetzij om de 

Veenschappen te ontbinden of op betere grondslagen gevestigd te krijgen. 

2. Over het daarstellen en bepalen van de wijdte der Suermondts- en Eekhouts-brug. 

3
e
. Bespreking aangaande de waterleiding Oranje Kanaal. 

Smilde, 1 Februarij 1871       M.A. HOOGERBRUGGE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 FEBRUARIJ 1871 
 
+ Smilde, 31 Jan. Het zanggezelschap “de Eendragt”, onder de leiding van J. de Vries, vierde 

gisteravond het feest van haar zesjarig bestaan. De directeur werd, uit naam der leden, door het lid R. 

Hilvers met een zeer gepaste aanspraak een fraaije cigarenkoker aangeboden, die in dank werd 

aangenomen met een hartelijken wensch voor den bloei der “Eendragt”. De avond werd verder met 

zang en voordragten en onder het gebruik van ververschingen doorgebragt. 

- 2 Febr. De collecte, in ’t begin dezer week, ten behoeve van de zoogenoemde huiszittende armen 

door de daartoe benoemde commissie gehouden, heeft de aanzienlijke som van f 334 opgebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 FEBRUARIJ 1871 
 
+ Smilde, 2 Febr. Heden had hier de stemming over het al of niet aannemen van het door de gekozen 

notabelen aangeboden reglement betrekkelijk het beheer der goederen van de Herv. gemeente alhier 

plaats. Bij de openingen bleek, dat er 126 stemmen waren uitgebragt, waaronder van onwaarde één; 

32 stemmen hadden zich voor de aanneming en 93 ertegen verklaard, zoodat het reglement met 93 

tegen 32 stemmen is verworpen. 

TOONEELVOORSTELLING. 

DOOR DE LEDEN VAN DE 

REDERIJKERS-KAMER 

Nut en Vermaak 

TE SMILDE, 

op Woensdag 8 Febr. en Donderdag 9 Febr., 

TEN VOORDEELE DER ALGEMEENE ARMEN. 

Opgeluisterd door Hoornmuziek. 

Entrée: 1
ste

 avond 49 cts., 2
de

 avond 49-25 cts. 

Namens het Bestuur: 

R. HOGENKAMP, 

Secretaris 


