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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 NOVEMBER 1878

Smilde, 26 Nov. Dezer dagen werd ons het volgende medegedeeld, dat wij ter waarschuwing het
publiek mededeelen. Een ingezetene alhier kocht een lading mest – straatvuilnis – na ze goed, van
boven natuurlijk, onderzocht te hebben, naar zijne gedachten niet te duur, maar ook niet zeer
goedkoop. Bij de lossing evenwel bleek dat ’t een dure lading was, aangezien onder in het schip de
mest van veel minder kwaliteit was dan boven.
HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE
maakt bekend, dat in de vergadering van den 14den November j.l. de ter visie gelegen hebben
TABEL van Wegen en Voetpaden, onder het Veenschap ressorteerende, met ongegrond verklaring
der daartegen ingediende bezwaarschriften, zonder wijziging voorloopig is vastgesteld, en besloten
ze voor de tweede maal ter visie neder te leggen, welke ter visie ligging alsnu zal plaats hebben van
af 27 November 1878, gedurende 14 dagen, te Smilde bij HOMAN en te Hooghalen bij KUIPER.
Het Bestuur van het Veenschap voornd.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 22 NOVEMBER 1878

Boeldag – Smilde.
Op Vrijdag 29 November 1878,
des namiddags te 1 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. J.L. VAN DER
WOUDE te Smilde, publieke worden verkocht:
Een nieuw onderhouden
TURFBOK,
groot 9 ton, 3 SCHAPEN, 4 jonge KIPPEN en 1 HAAN, HOOI, HAVER, MEST, HOOISCHALEN,
TUINGEREEDSCHAPPEN, een GEWEER met KRUIDBUS en HAGELZAK, voorts
Huismeubelen,
als: 1 CHIFFONNIÈRE, HOEKBUFFET, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, een Mahoniehouten SCHEERDOOS,
VAATWERK, GLAS, AARDEWERK en ’t geen meer zal worden aangeboden.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 6 DECEMBER 1878

Het bestuur van het Veenschap Molenwijk en Aanhoorigheden te Smilde,
gelet op den daartoe algemeen uitgedrukten wensch, gezien art. 13 der generale conditiën van verkoop
van 1771, noodigt, ter voldoening aan dat artikel, onderhoudpligtige ingelanden uit de Voetpaden
bijlangs de hoofdvaart, Molenwijk, Suermondswijk en Eekhoutswijk vóór 1 April 1879 te beplanten
en te bepooten, zoo en in voegen bij dat artikel aangegeven, en wel met een of twee rijgen boomen, te
setten in eene regt op elkander royende linie op het einde van de drie roeden tot den weg gedestineert.
Smilde, 4 December 1878.
Het Veenschapsbestuur vnd.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
Het bestuur van het Veenschap Molenwijk en Aanhoorigheden te Smilde
brengt bij dezen ter kennisse van daarstelpligtigen van den weg bijlangs den Duikerslootswijk te
Smilde, dat op daartoe ingekomene requesten de termijn tot aanleg van dien weg is verlengd tot 1
October 1879, op welken datum die weg alsnu door daarstelpligtigen zal moeten zijn aangelegd, bij
gebreke waarvan het bestuur zulks op hunne kosten zal effecturen.
Smilde, 4 December 1878.
Het Veenschapsbestuur vnd.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris

