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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 11 NOVEMBER 1880

Op Zaturdag 13 Nov. 1880,
des avonds 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van de Wed.
en Erven JAN WEITES, worden ingezet:
I. Het Huis en Tuin
met BOUW- en WEILAND aan het einde der Timmerswijk te Hijkersmilde, kadaster sectie E, nos.
529, 618, 528, 840, 841 en 1204, te zamen 3 h., 73 a., 70 centiaren.
II. Het Huisje en Bouwland
op de Schapenstreek te Hijkersmilde, sectie E, nos. 1097 en 1098, te zamen 40 a., 70 centiaren; in
gebruik bij HARM KOOP MOES.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 12 NOVEMBER 1880

Smilde, 10 Nov. Tot bestuursleden van het veenschap “de Zeven Blokken” zijn herkozen de heeren
J. Drenthen en Jan de Vries. Het bestuur van genoemd veenschap heeft besloten geen gevolg te
geven aan het verzoek van den gemeenteraad om uit de kas van het veenschap een jaarlijksche
subsidie aan de gemeente te verleenen ten behoeve der jaarwedde van een te benoemen
gemeentelijk architect. Naar men ons mededeelt heeft het veenschap “Molenwijk en
aanhoorigheden” besloten tot dat doel jaarlijks f 25 uit te keeren.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 17 NOVEMBER 1880

GEMEENTE-ARCHITECT.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen sollicitanten op naar de betrekking van
Gemeente-Architect, op eene jaarwedde van f 300.
Een bekwame, degelijke en soliede timmerman komt voor deze betrekking het eerst in aanmerking.
Belangstellenden gelieven zich in persoon of met franco brieven aan te melden vóór den 1sten
December 1880.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.
SMILDE.
Op Zaturdag 20 Nov. 1880,
des morgens tien uur, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop
van:
15 STUKS HOORNVEE,
melkgevende en aanstaande te kalven, en
40 VARKENS,
voor JANNES MOES en LENSE DIJKSTRA te Diever.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 19 NOVEMBER 1880

Smilde, 17 Nov. Hedenavond werd ten huize van den heer J.H. Wind eene vergadering gehouden
van het “Plaatselijk Nut”. Na opening van de vergadering en ’t lezen der notulen van ’t verhandelde
in de vorige brengt de secretaris het jaarverslag uit over den toestand der vereeniging, waaruit onder
meer blijkt, dat 5 leden voor hun lidmaatschap bedankt hebben. Daarentegen worden weer drie
nieuwe leden aangenomen. De penningmeester doet rekening en verantwoording der hem
toevertrouwde gelden. Zijne rekening sluit met een batig saldo van f 163.53. Uit het verslag omtrent
de spaarbank blijkt, dat van deze inrigting niet zooveel gebruik wordt gemaakt als wenschelijk was.
De inleggelden bedragen ruim f 1300. De aftredende leden van ’t bestuur, de heeren H.P. Sickens en
H. Prins, worden met meerderheid van stemmen herbenoemd. Een voorstel, om gedurende den
winter werk aan den arbeidende stand te verschaffen, wordt gerenvoijeerd aan ’t bestuur, om
dienaangaande in eene volgende vergadering voorstellen te doen. Even als ten vorige jare wordt
besloten de ijsbanen in de gemeente van wege “’t Nut” in orde te houden; eene commissie wordt
benoemd, die ’t opzigt er over zal uitoefenen. De voorzitter deelt mede, dat hij om bijzondere
redenen bedankt als lid van ’t bestuur. Er wordt besloten de benoeming van een nieuwen voorzitter
tot eene volgende vergadering uit te stellen, terwijl de hoop wordt uitgesproken dat de
tegenwoordige titularis op zijn besluit moge terugkomen.

