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De Hardrijderij op Schaatsen
TE SMILDE
IS UITGESTELD TOT

Maandag 24 Jan. a.s.
(IJS EN WEDER DIENENDE.)
Aangifte tot twaalf uur bij de Wed. HOMAN.
1e Prijs een Zilveren Cilinder-Horloge.
2e Prijs een Sigarenkoker met Zilver gemonteerd en een Zilvren Sigarenpijp.
De 2 laatste mederijders ieder een Zilveren Sigarenpijp.
HET BESTUUR.
In de vergadering van Verveeners te Smilde,
gehouden op heden, is bepaald:
het graafloon op de Molenwijk f 6.40 per dagwerk,
idem Noord-Westkant der Hoofdvaart f 7.het droogmaken op de Molenwijk per dagw. f 1.70.
idem Noord-Westkant der Hoofdvaart f 1.80.
Voorts is bepaald, dat geen brandturf meer wordt gegeven, maar ter vergoeding daarvan f 0.50 van
ieder dagwerk drooggemaakte turf en dat de daghuren ná het graven zullen zijn f 0.70 tot 1 October,
f 0.60 van 1 October tot 15 November, f 0.50 van 15 November tot 14 Februarij en f 0.60 van 14
Februarij tot het graven, en dat de werkuren dan eindigen des namiddags 3 uur.
Smilde, 20 Januarij 1881.
Namens de Commissie: C.H. DE JONGE.

Verkooping van Weekhout
te Smilde.
Op Zaturdag 29 Januarij 1881,
des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den
Heer Mr. LAMBERTUS KIJMMELL, Advocaat aldaar, worden verkocht:
Vier kampen Walhout
op het Koeland. – Drie kampen dito op het Noorden, achter op de plaats van MARTEN KLOK. – Een
hectare dito in het 3e blok op plaats 28, de eerste kamp aan de Grietmanswijk, naast JAN
HOOGEVEEN. – Een kamp dito in het 3e blok op plaats 36, de tweede kamp van af de Jonkerswijk.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 JANUARIJ 1881

Smilde, 22 Jan. ’t Feest der Christelijke Jongelingsvereeniging alhier had velen naar de Ned. Herv.
kerk gelokt. De heer Postuma, expres uit Assen hiervoor tot ons overgekomen, sprak de feestrede uit.
ZEd. had tot tekst: “Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.” De rede was goed opgesteld, werd
flink uitgesproken, met genoegen aangehoord en had vooral tot doel aansporing tot voorttrekken, tot
voortgaan op den weg door onze jongelingsvereeniging tot nu toe bewandeld. Algemeen voldaan
keerde ’t publiek huiswaarts en zetten de feestvierenden hunne vergadering voort in een lokaal der
Christelijke nationale school, waar nog menig warm en hartelijk woord werd gewisseld en men eerst
laat noode van elkaar scheidde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 JANUARIJ 1881

Smilde, 25 Jan. Gister had hier, begunstigd door prachtig weder en ten aanschouwe van een vrij talrijk
publiek, de geannonceerde hardrijderij op schaatsen door mannen plaats, waaraan 33 personen
deelnamen. De prijs, een zilveren cylinder-horologie, werd na een hardnekkigen strijd behaald door F.
Eleveld en de premie, een met zilver gemonteerde sigarenkoker met zilveren sigarenpijp, door B. Flik,
beide alhier, terwijl de twee laatste mededingers, J. Meinders van hier en H. Boelens van Assen, ieder
een zilveren sigarenpijp ten deel viel. Dankzij de goede orde der politie en feestcommissie, is dit
volksfeest in de beste orde afgeloopen.

