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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1888 
 
Smilde, 31 Aug. Gistermorgen was eene met zand geladen brandschuit van den heer Visser, 

aannemer alhier, in de hoofdvaart onder water. Aan een ongelukkig toeval schijnt men nu niet te 

mogen denken, aangezien het gezonken vaartuig duidelijke sporen droeg van gepleegd geweld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 SEPTEMBER 1888 
 

2 Schildersknechten 

kunnen dadelijk werk bekomen bij ALB. NABER te Smilde. 

Smilde, 4 Sept. Gister heeft het bestuur van het waterschap de Molenwijk ten gemeentehuize alhier 

aan den vroegeren eigenaar, den heer Venekamp, laten beteekenen de reperatie van de brug, liggende 

over de Molenwijk. 

Aan de tegenwoordige eigenaren der brug konde het niet beteekend worden, aangezien de vroegere   

eigenaar, zonder toestemming van het collegie van Ged. Staten, wijzigingen in den onderhoudslast op 

slechts eenige perceelen had overgedragen, waardoor het collegie van Ged. Staten weigerde de 

wijziging van den legger goed te keuren. 

Smilde, 3 Sept. Heden had de uitbesteding plaats voor de levering van petroleum ten behoeve der 

gemeente en van de openbare scholen. Laagste inschrijver was de heer J.L. van Esso à 9 cent de liter, 

aan wien de levering gegund is. 

Ook werd door burg. en weth. aanbesteed het boren van een welput, met bijlevering van het materiëel, 

ten behoeve van de school te Hijkersmilde. Drie biljetten waren ingekomen. Aan den laagsten 

inschrijver, den heer P. Boerhof, nl. voor f 45, is het werk gegund. 

Aanbesteding. 

Waterschap Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap is, krachtens art. 46 van het Algem. Reglement op de 

Waterschappen in Drenthe, voornemens, ten laste van de nalatige onderhoudplichtige, op Zaterdag 8 

September a.s., AAN TE BESTEDEN: 

de reparatiën aan de Brug liggende over de Molenwijk achter het huis van den Heer J.B. HOMAN 

te Smilde. 

Bestek ligt van af 6 Sept. a.s. ter lezing ten huize van den Heer P.J. KRAMER, Architect. 

De briefjes van inschrijving moeten ingeleverd worden bij den Voorzitter vóór Zaterdag 8 Sept. a.s., 

des namiddags 5 uren. 

Smilde, 4 Sept. 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Najaarsmarkt 

te Smilde 

op Woensdag 12 Sept. 1888. 

De Burgemeester, 

H.P. SICKENS. 

Smilde, 1 Sept. Een tweejarig zoontje van den heer V. alhier viel al spelende en eene wijk. Gelukkig 

zag de moeder in welk gevaar haar kind verkeerde; onmiddelijk  sprong zij den kleinen drenkeling na, 

met het gelukkig gevolg, dat ze hem levend aan wal mocht brengen. 

Een zoontje van J. Sikkema werd door B. Strik uit de hoofdvaart gered. 
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