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Maandag 5 April gedenken onze geliefde ouders
DANIEL JIPPES
en
HILTJE BOXMA
hunne 40jarige Echtvereeniging te vieren.
Kloosterveen, 3 April 1880.
Hunne dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.
Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijn jongste zoontje JANNES, pas 6 weken oud.
Smilde, 1 April.
G. V.D. BULT.
Op Vrijdag 9 April 1880,
namiddags twee uur, zal, bij de Evert Hendriksbrug te Smilde, ten sterfhuize van de Weduwe EVERT
KAPPE, worden verkocht:
1 KAST, 1 KIST,
1 BED met toebehooren, TAFELS, STOELEN, eenig GLAS- en AARDEWERK, 1 KINDERWAGEN, 1
KASTJE, TURF,
dikke Pootaardappelen enz.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 3 April. De commissie voor de stoombootdienst Smilde-Assen v.v. heeft gisteravond met
algemeene stemmen tot kapitein op de stoomboot “Smilde 1” benoemd den heer O. Duit, oud
gezagvoerder te Veendam.
Raadsvergadering.
Smilde, 2 April. Afwezig de heer Homan. Na opening der vergadering worden de notulen van de
vorige zitting gelezen en onveranderd vastgesteld.
1. Het verslag omtrent den toestand der gemeente over het jaar 1879 wordt voor de leden op de
secretarie ter inzage gelegd;
2. Door den voorzitter wordt medegedeeld, dat door J. Homan Kijmmell, W. van der Veen, mr. L.
Kijmmell en Jb. W. de Vries bij Gedeputeerde Staten bezwaren zijn ingediend tegen hunnen aanslag
op het Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1880, en dat die stukken in handen van den raad
zijn gesteld, om daarop te dienen van berigt en consideratiën.
Na discussie wordt achtereenvolgens besloten om Gedeputeerde Staten in overweging te geven op alle
adressen afwijzend te beschikken.
3. Voorts geeft de voorzitter te kennen, dat door H.C. Hatzman, weduwe Hummel, te Hoogersmilde
wordt beweerd, dat “de gemeente Smilde” bij het bouwen van de nieuwe school aldaar een gedeelte
van haren daarnaast gelegen tuin in bezit heeft genomen, dat zij op grond daarvan een eisch tot
vergoeding van schade, kosten en interessen heeft ingesteld en hij, in zijne kwaliteit van burgemeester,
dezer dagen is gedagvaard om op Maandag 12 April a.s. voor de Regtbank te Assen te verschijnen.
Na voorlezing zoowel van de dagvaarding als van andere daartoe betrekkelijke stukken wordt besloten
Burgemeester en Wethouder te magtigen al datgene te verrigten wat in het belang der gemeente
vordert.
De vergadering wordt gesloten.
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Ondertrouwd:

S. ELSHOF van Smilde
en
M. POLAK van Oude Pekela.
Familie, vrienden en bekenden gelieven deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.

