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PROVINCIE DRENTHE
GEMEENTE SMILDE
AANBESTEDING.
Op Woensdag den 25 December 1857, des middags ten twaalf ure, zal, onder nadere
goedkeuring, door het gemeentebestuur te Smilde, Provincie Drenthe, in het Gemeentehuis
in de Nieuwe Veenhoop aldaar en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat,
worden aanbesteed:
Het maken van de Aardenbaan en Kunstweg door brik, puin en grind, lang 2025 ellen,
vanaf ’s Rijks grooten weg langs de Wittewijk tot de grens der Provincie Vriesland.
Deze besteding zal geschieden bij enkele inschrijving.
Het bestek zal ter lezing liggen van af donderdag den 10 en tot en met den 22 December e.k.
aan het locaal van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, in de logementen bij SCHUT en
KUIPERS te Assen, in het GEMEENTEHUIS te Smilde, bij E. TEN WOLDE in de Wheem te
Meppel, en te Oosterwolde bij de Wed. POSTMA in de Gouden Klok.
Drie dagen voor de Besteding zal de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en nadere
informatien zijn te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, KOCK, te Assen.
Smilde, 7 Dec. 1857
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
J. BIJNEMA, L.B.
Van wege dezelve,
H. BAKKER
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SCHUIT VAN ASSEN
OP SCHOONOORD
G. MAST te Smilde is voornemens wekelijks met eene SNIK te varen van Assen over
Smilde naar Schoonoord en terug. Vertrek van Assen Maandag ’s middags omstreeks
twaalf uur, van Schoonoord ’s Woensdags ’s middags omstreeks twaalf uur. Verzoeke
vriendelijk gunst en recommandatie en beloove eene prompte en civiele behandeling.
Voor het eerst te varen op Maandag den 28 December en den Woensdag den 30 weder
terug.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op MAANDAG den 28 December a.s., des avonds
ten 6 uur, ten huize van den kastelein J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van de Erven wijlen
Dr. M. DE HAAN, bij inzate en later bij palmslag in het openbaar verkoopen:
1. Een HUIS, bevattende drie Kamers, Keuken, Kelder, ruime Zolder en annexe SCHUUR,
met een TUIN daarachter, gelegen in de kom van de gemeente Smilde, aan de zuidoostzijde
der hoofdvaart nabij de Veenhoopsbrug.
2. Twee Huisplaatsen aan de zuidwestzijde van het vorige perceel.
3. Een BOOMGAARD met drie kampen Bouw- en Weiland, benevens daarop staande twee
arbeiderswoningen, gelegen op de wijk achter het huis en de huisplaatsen voormeld.
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Smilde, 14 Dec. In de voorgaande week zijn alhier bij het omhouwen van veen acht adders
bij elkander boven in den grond gevonden. Zij waren nog zoo vlug en levendig, dat ze met
alle kracht nog in een haar toegehouden stok beten.

