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Smilde, 3 April. De vrij bejaarde weduwe J. Post alhier had gister het ongeluk in de hoofdvaart te 

vallen. Een paar vrouwen, die zich op eenige afstand bevonden, snelden ter redding toe en bragten 

met veel moeite de drenkelinge op het drooge. Zonder het kordaat gedrag der weduwe Jakobs en 

van de echtgenoote van H. Flik zou slechts een lijk zijn opgevischt. 

VEENSCHAP: 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

TE SMILDE. 

De LIJSTEN van Stembevoegdenheid, Grond en Turf, dienst 1883, liggen van af heden 8 dagen ter 

visie, te Smilde ten huize van J.H. WIND en te Hooghalen ten huize van G. KUIPER. 

Assen, 3 April 1883.      Het Bestuur voornoemd: 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 
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Kennisgeving. 

Ter Secretarie der gemeente Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van PIETER 

BOERHOF, Timmerman te Hoogersmilde, om op het perceel kadaster sectie B no. 567 eene Grof- en 

Hoef-Smederij te mogen oprigten. 

Op Woensdag den 18den april 1883, des morgens ten tien ure, zal ten Gemeentehuize gelegenheid 

worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten.       BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Smilde, 5 April. De toestand van den daglooner H.v.d.V., die op barbaarsche wijze door eenige 

mede-arbeiders aan de Norgervaart op Zaturdag 24 maart j.l. is toegetakeld en waarvan in een 

vroeger nummer van dit blad is melding gemaakt, is niet geruststellend. Nu en dan braakt hij stukken 

bloed en heeft geen eetlust. Tevens klaagt hij over hevige hoofdpijn, terwijl zijn gansche ligchaam 

met blaauwe plekken is overdekt. Zijne aanvallers hebben hem herhaaldelijk op de borst getrapt en 

geslagen, onder tekennengeving, dat ze hem wilden vermoorden. en dit alles tengevolgen van het 

misbruik van sterken drank, dat nog, helaas! ondanks de wet op den kleinhandel, zoo vele onheilen 

sticht en ook hier de hoofdrol heeft gespeeld. 

-Nu de winter ons schijnt verlaten te hebben en plaats heeft gemaakt voor zacht lenteweder, is hier 

eene totale verandering in alles te bespeuren. De arbeiders hebben werk volop, ja er komen 

werkkrachten te kort en de schippers komen bij menigte uit Holland met hunne vaartuigen om de 

landbouwers van straatvuilnis te voorzien. Zijn hier ten vorigen jare vele aardappels gepoot, wij 

gelooven, dat nu nog meer aan de aarde zullen toevertrouwd worden, door de gunstige resultaten, die 

van dat product toen zijn verkregen, daar de meeste eetaardappelen hier voor hooge prijzen zijn 

opgekocht. 

 

ALLE EIGENAREN VAN 

Gronden en Veenen, 

gelegen binnen de grenzen van het op te rigten Waterschap “MOLENWIJK” worden opgeroepen tot 

eene vergadering op Dingsdag 17 April a.s, des voormiddags om elf uur, in het Logement van J.H. 

WIND te Smilde, om te worden gehoord over het door Gedeputeerde Staten ingezonden ontwerp-

reglement op dat Waterschap. 

Smilde, 4 April 1883. 

De voorloopige Commissie van het op te  

rigten Waterschap Molenwijk. 
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