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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 JANUARIJ 1864

+ Smilde, 25 Jan. Gisteren is door de winkelier Harm Mast, aan de behoeftigen en armen te
Hoogersmilde een feestelijk maal gegeven. Er was een openbare uitnoodiging aan de armen gedaan.
Ieder die zulks verkoos, mogt zich na kerktijd aan den welbereiden disch plaatsen. Vele behoeftigen
keerden op den namiddag dan ook, welverzadigd en dankbaar naar hunne woningen terug. Naar wij
vernemen, was de voorraad van spijze evenwel zoo groot, dat Mast ook heden nog uitdeeling houdt aan
zoodanigen, welke gisteren verhinderd zijn, om op ’t gastmaal te komen.
+ Smilde, 24 Jan. Naar wij vernemen, is door den gemeenteraad te Smilde, in zijne vergadering van
gisteren, weder tot hulponderwijzer te Hijker-Smilde benoemd, Jannes Hatzmann. De vader van den
benoemde heeft zich daarbij nu van stemmen onthouden. Er zijn bij die gelegenheid uitgebragt 10
stemmen, op Hatzmann 5, op Hoogenkamp 4 en van onwaarde 1 stem. Wij hoorden evenwel, dat
sommige leden van den Raad, met deze benoeming geen genoegen nemen, als zijnde in strijd met art. 50
der gemeentewet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 30 JANUARIJ 1864

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 6 Februarij a.s., des avonds te 6 uur, ten
huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van de Erven EISE Js. DE VRIES, in het
OPENBAAR veilen:
Eene opstrekkende plaats BOUW- en WEILAND en VELDGROND, met daaropstaande twee
WOONHUIZEN, bij de Leembrug Z.O. der Hoofdvaart te Smilde, te zamen groot p.m. 9 bunders.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 FEBRUARIJ 1864

De COMMISSIE tot het maken van een HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor de VEENGRAVERIJEN te
Smilde:
Roept door dezen op,
alle onderteekenaars van gemeld REGLEMENT, ten einde bij regtstreeksche verkiezing eene DIRECTIE
uit haar midden te verkrijgen, en meer zaken te behandelen.
De VERGADERING zal gehouden worden ten huize van den Logementhouder J.H. WIND, op WOENSDAG
den 3den Februarij aanstaande, des namiddags om drie uren.
Smilde den 30 Januarij 1864
Namens de Commissie voornd.
De Voorzitter,
C.W.E. KIJMMELL
De ondergeteekende VRAAGT een
MOLENAARSKNECHT,
die zijne werk grondig verstaat, tegen den 1 Mei aanstaande. Brieven franco.
Smilde den 30 Januarij 1864

J. WICHERS

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Zaturdag den 6 Februarij a.s., des avonds te zes uur, ten
huize van den Logementhouder J.H. WIND alhier, ten verzoeke van de Erven GERBE O. DE VRIES, in het
openbaar veilen:
Een HUIS, SCHUUR en TUIN, aan den Straatweg bij de Witterwijk te Smilde, zeer geschikt tot het
uitoefenen van velerlei bedrijf.

