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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 23 APRIL 1887 
 

WATERSCHAP 

de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de LEGGER, 

bedoeld bij art. 40 van het  Algemeen Reglement voor de Waterschapen in de Prov. Drenthe, na de 

eerste vaststelling van af den 1sten Mei a.s., veertien dagen voorligt ten kantore van het Waterschap, 

wijk B no. 562. 

Smilde, 23 April 1887.     Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 26 APRIL 1887 
 
Smilde, 25 April. Op verzoek van den heer L. Polling, rijksambtenaar alhier, is deszelfs verplaatsing 

naar Woudsend door den Minister ingetrokken en veranderd naar Coevorden, vaste plantondienst. 

Getrouwd:      P. FEIJEN 

     en 

M. BRINK. 

Smilde, 24 April 1887. 

Heden overleed, na eene kortstondige ziekte , onze geliefde dochter en zuster Johanna, in den nog  

jeugdigen leeftijd van 19 jaar en 6 maanden. 

Smilde, 23 April 1887.      JOZEPH COHEN en KINDEREN. 

Spoedgeval. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt door deze ter kennis van het publiek, dat tegen 

Woensdag den 27ste April 1887. des voormiddags te elf ure, eene vergadering van den Raad dier 

gemeente is belegd. 

Smilde, 26 April 1887.      De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

Smilde, 26 April. Heden arriveerden alhier twee 1jarige stamboekstieren van Friesch ras, aangekocht 

door eene commissie uit het bestuur van de landbouwvereeniging alhier. Die commissie heeft eer van 

haar werk, daar men zeer zelden twee exemplaren zoo gelijk van bouw als van kleur bij elkander ziet. 

Het is buiten kijf, dat het dekgeld door het bestuur niet zoo hoog zal worden gesteld of ieder 

landbouwer zal van deze gelegenheid kunnen profiteeren om zijn veestapel te veredelen. Naar men 

verneemt zullen deze stieren a.s. Zaterdagavond onder de leden worden verkocht, en wel onder 

zekere voorwaarden, waarbij, naar wij hopen, ook deze, dat ze tot primo September 1888 ten gerieve 

van de landbouwers in deze gemeente zullen moeten blijven. Indien de vereeniging op deze wijze 

mocht voortgaan, zal zij een zegen voor deze plaats zijn. 

PRACHTIGE AFBRAAK. 

Midden Mei a.s. zal publiek, in verschillende partijen, worden verkocht: 

De Afbraak 

van de Bouwhoeve “Zeelandia”, met groote Landbouw-Schuur, staan aan de Molenwijk te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 APRIL 1887 
 

Den 1sten Mei aanstaande 

wordt de OMNIBUSDIENST van de SMILDE op ASSEN 

                                                              GESTAAKT.                         De ondernemer: 

WIND. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 APRIL 1887 
 


