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Smilde, 4 Febr. Werd in het jongste nommer van uw blad een en ander medegedeeld omtrent het
inslaan van glasruiten bij tal van ingezetenen – de politie heeft gelukkig de vermoedelijke daders
opgespoord; in den afgelopen nacht heeft men te Bovensmilde weder een helden stuk vertoond. Uit
het schip van den heer Spijkman aldaar verwijderde men namelijk de bus, zoodat het vaartuig vol
water liep en aan den grond geraakte.
Smilde, 5 Febr. De brievenbode N. van Dam te Ommen is dezer dagen door Z.Exc. den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid benoemd tot brievenbesteller te Amsterdam, ingaande 15 Febr. e.k.
-Naar wij vernemen is de heer J.H. Wind voornemens om dagelijks met een omnibus van hier naar
Assen op en van het spoor te rijden. Mogt dit plan tot rijpheid komen, dan wenschen wij den
ondernemer veel succes, daar in eene groote behoefte wordt voorzien.
Kadaster – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter algemeene kennis, dat op de Gemeente-Secretarie,
gedurende dertig dagen, te rekenen van en met den 5den dezer maand, ter inzage liggen: 4 STATEN
betrekkelijk meting en schatting bedoeld bij de artt. 15, 23 en 43 der Wet op de Grondbelasting.
3 Febr. 1883.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 FEBRUARIJ 1883

Houtverkooping te Smilde.
Op Maandag 12 Febr. 1883,
des avonds 7 uur, in DE OUDE VEENHOOP, ten verzoeke van den heer E.J. TONCKENS, 30
EIKENBOOMEN op “het Kijllot”, en voor de Erven C.W.E. KIJMMELL 1 zware EIKENBOOM, 1 dito
BEUKENBOOM en 1 dito ESSCHENBOOM in het bosch aan de Kijmmellswijk.
De BOOMEN zullen op het terrein worden ingezet des namiddags 3 uur, aan te vangen op “het Kijllot”.
Inlichtingen bij de heeren E.J. TONCKENS en Mr. L. KIJMMELL.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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DONDERDAG 8 FEBRUARIJ 1883

Smilde, 7 Febr. Naar men ons mededeelt zal de opgeruimde : Polakkenbrug” waarschijnlijk door een
draaivonder worden vervangen.
Norgervaart, 6 Febr. De vele arbeiders, hier in dienst van de hh. de Vries, aannemers der
kanaalwerken, weigerden gistermorgen den arbeid te hervatten, indien geen hooger loon dan tot nog
toe werd gegeven. Op enkele uitzonderingen na, gedroegen de arbeiders – er waren er circa 150 – zich
zeer ordelijk.
Hun eisch werd ingewilligd en het werk terstond voortgezet.

