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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 13 AUGUSTUS 1881

Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de
SCHOUW
over de Wijken c.a. zal plaats hebben in de laatste week van de maand Augustus, en dat dan ook
buitengewone SCHOUW zal worden gehouden over de Wegen en Voetpaden.
Het Bestuur voornoemd:
H.P. SICKENS, voorzitter:
S.A. HULST, Secretaris.
Op Maandag 15 Aug. 1881,
des avonds 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer
W.J. BOELKEN, Burgemeester te Smilde, worden verkocht:
EEN KAMP

Paardeboonen,
staande achter de woning van den Verkooper.
voor den Heer P. VAN DER WEST aldaar:
Een perceel HAVER,
staande op het Kerkeveld bij het Schut aan de Molenwijk.

A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 AUGUSTUS 1881

VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
Het Kohier van Omslag over den turf, dienstjaar 1881, ligt ter visie van af heden gedurende acht
dagen, te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij KUIPER.
Smilde, 14 Augustus 1881.
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1881

Smilde, 16 Aug. Afwezig de heeren Hoogerbrugge en Drenthen.
Na opening der vergadering worden achtereenvolgens onderzocht de geloofsbrieven met
bijbehoorende stukken van de herkozen leden H. van Veen, E.R. Homan en H.P. Sickens, benevens
van het nieuw gekozen lid C.H. de Jonge. De daartoe door den voorzitter benoemde commissie,
bestaande uit de heeren Wind, Wessemius en G. de Jonge, rapporteert, dat alle stukken in orde zijn
bevonden, zoodat zij tot toelating van de gekozenen adviseert. Alleen wenscht zij er de aandacht op te
vestigen, dat de heer C.H. de Jonge in zijn geboorteacte genoemd wordt Cornelius in plaats van
Cornelis; zij acht dit echter geen bezwaar.
Zonder stemming wordt successivelijk tot toelating van alle gekozenen besloten.
De notulen van de vorige vergadering worden daarop gelezen en onveranderd vastgesteld.
voorts wordt, overeenkomstig het voorstel van de commissie van onderzoek, voorloopig vastgesteld de
gemeente-rekening over 1880
in ontvangst op
f 22959.08
in uitgaaf op
f 21080.165
en alzoo met een batig saldo van
f 978.915
De vergadering wordt gesloten.

