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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 MAART 1882 
 
Op de Vergadering van Verveeners, 

heden te Smilde gehouden, is besloten, het werkloon te bepalen als volgt: van het GRAVEN op de 

Molenwijk f 6.40, in de Zeven Blokken f 7.00; voor DROOGMAKEN op de Molenwijk zonder 

brandturf f 2.20 en in de Zeven Blokken f 2.30, met brandturf 50 ct. minder, alles per dagwerk; 

SCHUITLADEN op de Molenwijk f 1.70 per dagwerk, vlotten boven schut 40 ct., beneden 50 ct.; meer 

dan twee bokken vol de helft van de twee eersten. De DAGLOONEN zijn geregeld als volgt: van April 

tot October 70 ct., in October 60 ct., van October tot den 14den Februarij 50 ct., van den 14den 

Februarij tot April 60 ct., het werk aanvangende ’s morgens met zonsopgang tot ’s namiddags drie 

uur. 

Smilde, 7 Maart 1882.       Namens het Bestuur: 

C.H. DE JONGE, voorz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 MAART 1882 
 

Zaturdag 18 Maart 1882, 

des namiddags een uur, zal, bij het Houtstek van de Erven VENNIK te Smilde, voor den Heer H. 

HOLTHAUS, Gemeente-architect aldaar, worden verkocht: 

Eene partij Afbraak, 

waaronder BALKEN, RAAM- en DEURKOZIJNEN enz.   A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 MAART 1882 
 

Stoombootdienst “Smilde I”. 

Van af 16 Maart e.k. tweemaal 

daagsche dienst. 

Vertrek van: de Wittewijk ’s morgens 6 u. 15 m. 

Vertrek van: de Wittewijk ‘s midd. 1 u. 20 m. 

Vertrek van: Assen ’s morgens 8 u. 15 m. 

Vertrek van: Assen ’s namidd. 4 u. 30 m.     DE DIRECTIE. 

Smilde, 14 Maart. Naar wij tot ons leedwezen vernemen, heeft de heer Gantz, officier van gezondheid 

1ste klasse, te kennen gegeven, dat hij van het plan afziet om zich hier als geneesheer te vestigen. 

ONDERWIJS – SMILDE. 

In de gemeente Smilde worden drie ONDERWIJZERS of ONDERWIJZERESSEN gevraagd en wel twee 

aan de school te Hoogersmilde en één aan die te Bovensmilde. 

Jaarwedde f 550.- 

Inzending  van stukken (adres op zegel) franco aan den Burgemeester van Smilde vóór 1 April 1882. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 MAART 1882 
 

Heden overleed, aan eene kortstondige ziekte, ons eenig en innig geliefd kind JANTJE, in den 

ouderdom van bijna 7 jaren. 

De hoop op een zalig wederzien lenigt eenigzins onze diepe droefheid. 

Smilde, 13 Maart ’82.        JAKs. POMPER. 

ELSJE POMPER-HOGEWIND. 

Algemeene en bijzondere kennisgeving. 

Waterleiding – Hoogersmilde. 

Belanghebbenden bij den waterafvoer langs de “Kolonievaart” worden verzocht verschijnen op 

Zaturdag 18 Maart a.s. ten huizen van de Wed. A. SPIER te Hoogersmilde, des voormiddags te elf 

uur precies, teneinde de plannen dier waterleidng etc. nader te bespreken en vast te stellen. 

Smilde, 14 Maart 1882.        BOELKEN. 


