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Na eenige besprekingen worden deze wijzigingen in de gemeente-begrooting aangenomen met 7
stemmen tegen 1 stem, die van den heer Hoogerbrugge.
7. Naar aanleiding van vorenstaand besluit, stellen burg. en weth. voor, om, onder goedkeuring des
Konings, het maximum tot heffing van den hoofdelijken omslag te verhoogen met f 500 en vast te
stellen op f 9000.
Dit voorstel, in stemming gebragt, wordt mede aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem, die van
den heer Hoogerbrugge.
8. Ten slotte deelt de voorzitter mede, dat het dagelijksch bestuur voornemens is om de bedeelden,
die thans bij verschillende personen buiten het armwerkhuis worden verpleegd, wederom in het
werkhuis op te nemen en wel in den loop van het volgende jaar. Zij meenen dat deze vergadering
zich daartegen niet zal verzetten omdat, naar hunne overtuiging, de betrokken personen en vooral de
ouden van dagen dan beter kunnen worden verzorgd, terwijl ook de kosten van het Armwezen door
dezen maatregel, op den duur, niet hooger zullen zijn.
De mededeeling wordt met genoegen vernomen en voorts aangenomen voor informatie. De
vergadering wordt gesloten.
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Ondertrouwd:

S.N. MAGNUS
en
E. DE HAAS.

Smilde, Ommen, 1 December 1882.
Algemeene kennis aan vrienden en bekenden.
VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
De BEGROOTING voor het dienstjaar 1883 ligt van af 5 December 1882 gedurende acht dagen ter
visie, te Smilde bij de Weduwe HOMAN en te Hooghalen bij G. KUIPER.
Smilde, 1 December 1882.
Het Bestuur van het Veenschap voornd.:
H.S. GRATAMA, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
Norgervaart.
Op Dingsdag 12 December 1882,
des avonds te 6 uur, zullen ten huize van H. DE VRIES aan de Norgervaart, publiek worden verkocht:
Twee kampen Land
in het 6de Blok, N.W. der Hoofdvaart te Smilde, afkomstig van wijlen K,B. VAN DER VEEN, ten
verzoeke van den Heer H. DE VRIES aan de Norgervaart,
Een kamp Land
aan de Van Liers wijk te Smilde, ten verzoeke van P.E. DE VRIES c.s. aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde – Schapehok.
Bij geslotene briefjes te huur:
EENE B OERENPLAATS,
zijnde Behuizinge en Schuur, het zoogenaamde SCHAPEHOK te Smilde, met bijgelegen Bouwland
groot 2½ hectare, en met 1 hectare 30 aren Groenland, benevens uitgestrektheid Veld voor
Schaapweide. Alles toebehoorende aan Mevr. de Wed. Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
Conditiën liggen van af 7 Dec. acht dagen ter lezing bij den Notaris VAN LIER te Assen, bij wien de
briefjes moeten worden ingeleverd Zaturdag 16 Dec. e,k,, van ’s morgens 10-12 uur.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

