blad 1874z4
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 1 DECEMBER 1874
-vervolg van blad 1874z3

De voorzitter geeft te kennen, dat het vrij zeker is, dat de herbenoemden wederom zullen bedanken en
dus deze stemming geen effect zal hebben, waarom weer spoedig eene vergadering van den Raad zal
noodig zijn, ook met het oog op het ontslag van den directeur en directrice van het werkhuis, dat
gister voor eene week is ingezonden en er ook eene oproeping van solicitanten zal moeten plaats
hebben.
Daar er niets meer aan de orde is, wordt deze vergadering gesloten.
Degenen die iets te vorderen hebben
van, of verschuldigd zijn aan de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde
NALATENSCHAPPEN van wijlen de Echtelieden LIJKEL BERKENBOS, in leven Schoenmaker, en
IMMIGJE BIJKER, overleden te Smilde, worden verzocht daarvan franco opgave te willen doen voor
den 15den December aanstaande, ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 2 DECEMBER 1874

Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens door het overlijden van mijn geliefde echtgenoot H.
DE ROOI, in den ouderdom van ruim 56 jaren.
Allen, die de overledene gekend hebben, zullen beseffen wat ik en mijne kinderen in hem verliezen.
Smilde, 24 Nov. 1874.
Wed. H. DE ROOI-KAMPING.
N.B. De Schoenmakerij wordt op denzelfden voet door mijne kinderen voortgezet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 DECEMBER 1874

Met deze betuigen wij onzen HARTELIJKEN DANK voor de vele en innige blijken van deelneming bij
het overlijden van ons eenig kind.
Smilde, 2 Dec., 1874.
JACOB HOOGERBRUGGE.
E. HOOGERBRUGGE-WIND.
Veenschap
de Zeven Blokken
Het Bestuur van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de BEGROOTING van INKOMSTEN en UITGAVEN voor het jaar 1800 vijf en
zeventig ter inzage zal liggen in DE OUDE VEENHOOP van af den 4den tot en met den 14den
December e.k.
Het Bestuur voornoemd,
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.
De Molenaars te Smilde
maken aan de belanghebbenden bekend, dat zij van af heden het maalloon hebben VERHOOGD als
volgt:
Voor de bakkers: grof 20 cent, kleen 30 cent en tarwe 40 cent per mud; particulieren: rogge,
boekweit, gerst, haver enz. 30 cent per mud; boonen en erwten of gemengd met boonen en erwten 40
cent per mud.
J. WICHERS.
J. JAGER.
IJ. HOOGENKAMP.

