blad 1880a3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 13 JANUARIJ 1880

SMILDE.
Op Donderdag 22 Jan. 1880,
des morgens te elf uur, zal te Smilde, in het Logement van J.H. WIND, publiek worden verkocht:
ONDERSCHEIDENE PERCEELEN

Bovenveen
op de Suermondtswijk,
zeven perceelen HOUT aldaar en
vier perceelen HOUT
op de Kortewijk, - waarvan aanwijs doet GEERT DEKKER te Smilde.
VERDER VERHURING VAN
eene plaats GROENLAND
op de Kortewijk en 2 KAMPEN bij MARTEN KLOK.
Alles ten verzoeke van Mevr. de Wed. Mr. JOH. TONCKENS te Westervelde.

Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 JANUARIJ 1880

Hoogersmilde, 12 Jan. Drie lidmaten der Ned. Herv. gem. alhier, de hh. H. Bruggen, W.
Haveman en H. Oosterloo, hebben reeds hun lidmaatschap bij deurwaarders-exploit
opgezegd.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 16 JANUARIJ 1880

Smilde, 13 Jan. ’t Is van algemeene bekendheid, dat de schipperij een paar magere jaren heeft
doorleefd, terwijl de loonen der knechten eer stegen dan daalden. Naar ’t voordeel der schippers
kon dat zoo niet blijven; de knechten echter dachten hierover anders. Van loonsverlaging wilden ze
niet hooren en – de bazen gaven toe, zoodat ook in 1880 een flinke schippersknecht f 250 tot f 300
zal verdienen. Enkelen bedingen nog hooger loon.
-Op de scheepstimmerwerven is weinig te doen, eene omstandigheid, die vooral ook de knechten
drukt. Met 1 Jan. l.l. zijn namelijk de loonen weder verlaagd en tot 60 cents per dag teruggebragt.
Men verzekert ons, dat op de werven in andere gemeenten, zooals te Hoogeveen, Zwartsluis enz.,
tot een dergelijken maatregel is overgegaan.
Smilde, 14 Jan. Door de Chr. Ger. alhier wordt aan het classicaal kerkbestuur vergunning gevraagd
een predikant weder te mogen verkiezen, die onlangs voor het beroep naar Smilde had bedankt,
doch nu tot andere gedachten schijnt te zijn gekomen.
BOVENVEEN – SMILDE.
De GEWONE JAARLIJKSCHE VERKOOP van onderscheidene perceelen
BOVENVEEN,
ter vergraving, gelegen op de van Lierswijk, de Grietmanswijk en in het Suermondts Blok te
Smilde, van de Erven wijlen den heer C.W.E. KIJMMELL te Smilde, zal gehouden worden op
Donderdag 22 Jan. 1880,
te Smilde, ten huize van J.H. WIND, ’s middags te 1 uur, na afloop van den verkoop van mevr. de
Wed. TONCKENS.
Inlichtingen en aanwijs te bekomen bij den Veenbaas JOCHEM DIJKSTRA te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

