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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 1876 
 

Beurtschipper J. BLOMBERG 

vaart morgen (Woensdag), bij OPEN WATER, van Smilde naar Meppel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 1876 
 

Ingezonden stuk. 

Kan en mag een deligence-ondernemer, wanneer hij eerst eene geregelde dienst heeft aanvaard, bij 

behoorlijk te passeeren wegen, een vol uur vertoeven voor een herberg, waardoor zijne aankomst 

een vol uur te langer aanhoudt en de eene passagier door den ander wordt gepijnigd met te laten 

wachten? of moet hij op bepaalden tijd aankomen? Mag hij ook een aangegane dienst 

onwillekeurig opgeven, zooals is gebeurd door een omnibusrijder? 

Smilde, Nov. ’76.        Een reiziger. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 1876 
 
Smilde, 15 Nov. Den 13 dezer hield “het pl. Nut” te Smilde eene algemeene vergadering. De 

secretaris deed verslag van den toestand der vereeniging en  hare verrigtingen over het afgeloopen 

maatschappelijk jaar. Hieruit bleek, dat de vereeniging op ultimo October bestond uit 59 gewone 

en 2 buitengewone leden. Drie leden hadden bedankt en één lid was vertrokken. De rekening en 

verantwoording sloot met een batig saldo van f 24.77
5
. 

Omtrent de opgerigte spaarbank vermelden we, dat er tot 1 Nov. door 36 personen was ingebragt 

de som van f 1158 en f 25 was teruggevraagd. 

Drie gewone en één buitengewoon lid werden voorgesteld en aangenomen, n.l. de heeren W. 

Boelken, G.B. Staal en F.P. Keiner als gewoon en J. de Wal als buitengewoon lid. 

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren W. Boelken en M. Reijerkerk; de aftredenden waren 

niet herkiesbaar. 

De vergadering was niet druk bezocht; zeker heeft het ongunstige weer hierop invloed uitgeoefend, 

en weinig animo voor de zaak ook? 

Op Zaturdag 25 November a.s., 

des avonds te 7 ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van 

HENDRIK BORREL en Kinderen, worden geveild: 

Een Huis 

met eenige perceelen BOUW- en WEILAND aan de Zuidwestzijde van het Nieuwe Wijkje te 

Hijkersmilde, te zamen groot 3 h., 67 a., 70 c. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 NOVEMBER 1876 
 

Schil- en Weekhout. 

SMILDE. 

Op woensdag 29 Nov. 1876, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke worden verkocht: 

vijftien perceelen Schil- en Weekhout, 

gelegen bij het Schapehok en op het Noorden te Smilde; ten verzoeke van mevrouw de Weduwe 

Mr. JOHs. TONCKENS te Westervelde. 

Aanwijs der perceelen zal gedaan worden door GEERT DEKKER op ’t Schapenhok en door BARELD 

HOMAN, Veenbaas te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


