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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 14 FEBRUARI 1887

WATERSCHAP
de Molenwijk.
VERGADERING van STEMBEVOEGDE INGELANDEN op Maandag den 21sten Februari 1887, des
voormiddags te 11 uren, ten huize van J.H. WIND te Smilde.
Punten van behandeling:
1e. Een voorstel van den Voorzitter, om het Bestuur te machtigen bij Heeren Gedep. Staten
overschrijving te vragen uit den post van onvoorziene uitgaven van eene som van f 100, voor
subsidie tot behoud der Jonkersbrug.
2e. Rekening en verantwoording van het Bestuur dienst 1886.
Smilde, 13 Februari 1887.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 15 FEBRUARI 1887

Smilde, 14 Febr. Naar wij vernemen heeft het bestuur der landbouw-vereeniging alhier zich als volgt
geconstitueerd: J. Hoogerbrugge, voorzitter, J.A. Venekamp, vice-voorzitter, Jan W. de Vries,
secretaris, R.C. Hazewinkel, vice-secretaris, E.J. Tonckens, penningmeester.
Reeds zal in de volgende vergadering het aankoopen van een besten dekstier een punt van
behandeling uitmaken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 FEBRUARI 1887

Smilde, 14 Febr. Hedenmiddag begaf de landgebruiker H. Vos, op het noorden, zich naar zijn land,
waar hij thans wegens den winter zelden komt. Eensklaps verneemt hij in de verte een angstgeschrei
en spoedt zich derwaarts. Bij eene wijk gekomen ziet hij eene man, die bijna geheel door het ijs was
gezakt en in doodsgevaar verkeert. Door zijn directe en afdoende hulp mocht hij er in slagen een
menschenleven te redden door hem op het droge te brengen. Na zich van andere kleederen voorzien te
hebben, begaf de man zich op reis. Hij was bezig een bosch biezen te snijden voor het maken van
manden en bracht deze op het ijs bijeen, toen dit brak. Hij woont te Noordwolde en is volgens zijne
mededeeling gehuwd en vader van acht kinderen.
SMILDE.
CONCERT
op Woensdag 2 Maart (Oude Veenhoop)
en Donderdag 3 Maart (Nieuwe Veenhoop)
door de Zanggezelschappen:
“de Jeugd” en “de Harmonie”
te Hijkersmilde.
Aanvang ’s avonds 7 uur.
NA AFLOOP BAL.
Entrée f 0.49 en f 0.25.
Hooiverkooping – Smilde.
In het laatst dezer maand zal, in het Logement van de Weduwe HUIZING te Smilde, ten verzoeke van
den Heer GERRIT J. KLEENE te Giethoorn, publiek worden verkocht:
Eene lading best Hooi.
J. VEENHOVEN,
Notaris te Smilde.

