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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 APRIL 1881

Aanbesteding.
Op Vrijdag 29 April, des avonds te 7 uur, zal, door de Erven A.J. ZWIERS te Smilde, ten huize van
den Kastelein J.H. WIND, bij enkele inschrijving, worden AANBESTEED:
Het afbreken eener Behuizing en het weder opbouwen eene nieuwe Behuizing met Schuur, op
een terrein get. lett. B, No. 535, te Smilde, en zulks met de leverantie van alle daartoe
benoodigde materialen, transporten, arbeidsloonen enz.
Bestek en teekening liggen van af heden ter inzage in bovengenoemd Logement. Aanwijs
Donderdagmiddag 12 uur, op het terrein.
Nadere inlichting verstrekt H. HOLTHUIS, Gem. Architect te Smilde.
Aanbesteding.
Vrijdag 29 April, ’s avonds 6 uur, gedenkt J. POSMA te Smilde AAN TE BESTEDEN:
Het bouwen van een Woonhuis, met al de daartoe benodigde materialen en arbeidsloonen.
Bestek en teekening liggen van af heden ter inzage ten huize van de Wed. HOMAN.
Aanwijzing op den dag van de aanbesteding.
Nadere inlichting ten kantore van H. HOLTHUIS, Gemeente Architect te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 APRIL 1881

Smilde, 26 April. Het negenjarig zoontje van een arbeider in deze gemeente was sedert eenige
maanden lijdende en kwijnde ziender oogen weg, Er waren er die oordeelden, dat eene boosaardige
heks niet vreemd zou zijn aan den treurigen toestand van den knaap. Op zekeren morgen zaten niet
minder dan vijf zwarte katten op de deur der schuur, terwijl nog een vijftal zich in de schuur bevonden.
Loopen konden deze niet; met verbazende snelheid echter wisten ze zich voort te bewegen door over
den kop te buitelen. Ook eene slang vertoonde zich aan de deur. Na rijp beraad werd eindelijk besloten
een duivelbanner, in de buurt van Dragten woonachtig, in de zaak te betrekken. Pas was men het
hierover eens geworden, of een slag als van een pistoolschot deed zich in den woning hooren. Zondag
werd de reis aanvaard en medicijnen werden van den bekwamen duivelbanner medegenomen. Reeds
den eerstvolgende nacht bleek het, dat de heks moest wijken; onder vervaarlijk geraas heeft ze de
vlugt genomen; men hoorde haar vliegen; doch zien kon men haar niet. Men hoopt haar nog te kunnen
opsporen.
Dat alles geschiedt in het jaar 1881.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 APRIL 1881

Smilde, 27 April. Op onze gehouden voorjaarsmarkt was de aanvoer van vee betrekkelijk vrij groot.
De handel, vooral in koeijen en schapen, was echter traag. Biggen golden flinke prijzen .
Raadsvergadering.
Smilde, 26 April. Alle leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een resolutie van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het primitief kohier van de
hondenbelasting dienst 1881;
b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 8 April j.l.;
c. eene kennisgeving van den heer Willinge, advocaat te Assen, houdende berigt, dat op 4 April j.l.
door den officier van justitie bij de Regtbank te Assen is geconcludeerd tot ontzegging der vordering
aan de weduwe Moes, op grond dat haar regt van eigendom op de halve sloot bij de school te
Hoogersmilde niet was gebleken en dat de uitspraak is bepaald op 16 Mei 1881.
2. het verslag van den toestand der gemeente over 1889 wordt door burgem. en weth. aangeboden en
voor de leden ter inzage op de secretarie nedergelegd.
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