blad 1881s
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 8 DECEMBER 1881

Smilde, 7 Dec. Hedennacht omstreeks 2 uur passeerde iemand den korenmolen te Hoogersmilde, en
bemerkte hij, dat daarin brand was uitgebroken. Terstond werd de molenaar gewekt; ook de anderen,
die in de buurt woonden, waren schielijk op de been. zoo spoedig mogelijk werd de brandspuit
gehaald, doch aan blusschen viel niet meer te denken. Het geheele gebouw is uitgebrand en, naar
men verzekert, zijn ongeveer 100 mudden koren eene prooi der vlammen geworden.
Alles is tegen brandschade verzekerd. De eigenaar van den molen is de heer J.T. Wichers, de huurder
P. Machiel.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 9 DECEMBER 1881

Hijkersmilde, 7 Dec. Onze geachte hoofdonderwijzer, de heer J.M. ten Hoor, heeft heden berigt
ontvangen, dat hij in gelijke betrekking is benoemd te Marum. Met leedwezen hebben zeer velen hier
van die benoeming kennis gekregen. De heer t. H. heeft zich hier als degelijk onderwijzer een goeden
naam gemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 DECEMBER 1881

Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het tweede kwartaals kohier der
Personele Belasting, dienst 1881/2, door den Provincialen Ingenieur is executoir verklaard en op
heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen
zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
BOELKEN, Burgem.
Tapperijen – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de belanghebbenden bekend, dat zij tot
Schatter der huurwaarde van de localiteiten, waarin sterken drank in het klein wordt verkocht of
geschonken, hebben benoemd de Heer H. HOLTHUIS, gemeente-Architect alhier.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Sec.
VARKENS – SMILDE.
Op Maandag 12 Dec. 1881,
des middags te 3 uur, zullen, bij het Logement van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden
verkocht:
Pl.m. 40 groote en kleine
VARKENS.
Ten verzoeke van H.J. MOES te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 13 DECEMBER 1881

Smilde, 10 Dec. Tot bestuursleden van het “plaatselijk Nut” zijn gekozen de hh. E.R. Homan en J.
Homan Kijmmell.
- 11 Dec. Op de raadsvergadering te houden op Woensdag 14 Dec. a.s. zijn aan de orde:
Ingekomen stukken. 1. Wijziging der gemeentebegrooting voor 1882. – 2. Wijziging der verordening
op het invorderen van den hoofdelijken omslag. – 3. Afstand van grond aan de Norgervaart ten
behoeve van het rijk der Nederlanden. – 4. Wijziging van het raadsbesluit d.d. 28 Julij 1881
(leervakken op school no. 5.) – 5. Regeling van de stembureaux voor 1882. – 6. Ontslag van den
hoofdonderwijzer J.M. ten Hoor. – 7. Benoeming van een hoofdonderwijzer aan school no. 5.

