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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 NOVEMBER 1869 
 
++ Heden middag viel het net 5 jarig zoontje van J. Smid, timmerman alhier, dat uit de school 

komende naar huis wilde gaan, van de Evert-Hendriksbrug in het water. Jacob Kiewiet van 

Bovensmilde, die genoemde brug aan de straatwegzijde passeerde, zag het ongeval. Hij spoedde zich 

naar de plaats waar het kind in ’t water lag, begaf er zich in en haalde ’t knaapje er uit, dat geen het 

minste teeken van leven gaf. 

Lezer Polak, die inmiddels onder eene menigte van toeschouwers was aangekomen, nam het jongske 

op en wendde alles aan, om het in het leven terug te brengen, hetgeen hem na eene volharding van 

ongeveer een kwartier uurs mogt gelukken. Een kreet van vreugde hoorde men van alle kanten en wie 

is in staat de blijdschap te beschrijven, die de moeder van ’t knaapje gevoelde, toen zij haar lieveling 

uit de handen van den man die zooveel moeite had gedaan om het aan zijne ouders terug te geven, 

mogt ontvangen en aan haar hart drukken? Eere zoowel Kiewiet als Polak! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 NOVEMBER 1869 
 
Het BESTUUR van het VEENSCHAP “DE ZEVEN BLOKKEN” te Smilde brengt ter kennis van 

belanghebbenden dat, door het nemen van ontslag door den Heer D.A. HAMERSTER DIJKSTRA als 

SECRETARIS van gemeld Veenschap, die betrekking, waaraan eene jaarlijksche bezoldiging van  

f 250,- is verbonden, 

VACANT is geworden. 

Die naar gemelde betrekking willen dingen, worden verzocht zich bij den Voorzitter van het Bestuur 

aan te melden vóór den 22sten November 1869. 

Namens het Bestuur, 

P. VAN DER VEEN, Voorzitter. 

H.P. SICKENS, waarnemend Secretaris. 

Verkooping, 

op Zaturdag 13 November a.s., namiddags 3 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van HENDRIK 

JANS MOES, van 

34 loopvarkens. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 NOVEMBER 1869 
 
** Smilde, 11 Nov. Van goederhand vernemen wij, dat er in de maand December, door 

Gedeputeerde Staten van Drenthe en van Friesland eene conferentie  zal worden gehouden in zake de 

wegruiming van den beruchten Dam. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te Smilde 

doen te weten, 

dat van heden af aan ten kantore van den Gemeente-Ontvanger is geopend de gelegenheid tot 

deelneming in de GELDLEENING 

ten behoeve dier Gemeente aan te gaan groot f 10.000, rentende 5 %, waarvan ’t plan zoo ter 

Secretarie als ten kantore van genoemde ontvanger ter lezing zal zijn gelegd. 

Smilde, 11 November 1869    Burgemeester en Wethouders voornd., 

de Burgemeester 

A. DE RUIJTER DE WILDT. 

 Secretaris, 

H. Bakker 


