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Smilde, 8 Jan. Gistermiddag te 1 uur ongeveer geraakte bij de school van den onderwijzer
Venekamp de 10jarige Albert Turksma al spelende in de Hoofdvaart. Gelukkig wist de knaap zelf
weer op het droge te komen, zoodat een koud bad het eenige gevolg van dit ongevalletje was. ’t
Verwondert velen, dat bij bedoelde school niet vaker zoo iets gebeurt, daar de schoolkinderen meer
den Rijksstraatweg tot speelplaats gebruiken, dan het groote en doelmatige schoolplein. Wie moet
daarop toezien?
Hoogersmilde, 8 Jan. In de nacht van 1 op 2 Januari is bij den landbouwer Jacob Duker, wonende te
Hoogersmilde, met een pistool een glasruit ingeschoten, welker slag zoo hevig was, dat er, behalve
het glas dat ingeschoten werd, nog twee glazen zijn stuk gesprongen.
Daar de ramen van buiten met luiken waren afgesloten, heeft de onverlaat het pistool afgeschoten
door een gat, hetwelk in een der luiken was, om des morgens het daglicht binnenshuis te kunnen zien
en heeft hij zoodoende het gordijn ook nog stuk geschoten. Van dit misdrijf was aangifte geschied en
heeft de politie toen onderzoek gedaan, doch zonder goed succes; thans is het onzen gemeenteveldwachter T. v.d. Leij gelukt den dader, zekeren Jan Knorren, wonende te Hoogersmilde, op te
sporen, welke nu zijn verdiend loon in deze wel zal ontvangen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 12 JANUARI 1886

Waterschap: Molenwijk.
Door reparatiën aan de Brug over den Mond van de Suermondswijk is de PASSAGE voor Rijtuigen
tot nadere aankondiging over die Brug GESTREMD.
Smilde, 12 Jan. 1886.
Het Bestuur voornoemd:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris-Penn.
Worden gevraagd, tegen Mei a.s., twee
KLEERMAKERSKNECHTEN.
Kan tevens ook een LEERLING geplaatst worden, bij
J.B. LUDWIG te Smilde.
De ondergeteekende maakt door dezen aan het geëerde publiek bekend, dat hij dadelijk, bij open
water, zal varen in het vaste veer tusschen
Veenhuizen, Smilde en Meppel.
R. DE JONGE,
zoon van C.R. DE JONGE,
vroeger Schipper in hetzelfde veer.
Hopende eene zelfde bediening te geven als zijn vader en in hetzelfde vertrouwen te mogen deelen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 JANUARI 1886

Smilde, 11 Januari. In de gister gehoudene kerkeraadsvergadering der Isr. gemeente, werden tot leden
van het Israël. armbestuur benoemd de heeren H. Zaligman, S. van Dam en J. Magnus.

