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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 3 DECEMBER 1883

Raadsvergadering.
Smilde, 30 Nov. Afwezig de heeren Homan Kijmmell, H. van Veen, G. de Jonge en Wessemius.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Voor informatie wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten van 2 Nov. 1883 no. 9, tot
goedkeuring der gemeentebegrooting voor 1884.
2. In handen van burg. en weth. worden gesteld de volgende stukken, teneinde te dienen van bericht
en raad in de volgende vergadering:
a. een adres van C.P. de Jonge en 35 anderen, allen ingezetenen dezer gemeente, houdende verzoek,
om het onderhoud van bruggen en draaivonders, liggende over de Hoofdvaart en over de monden
der wijken (voor zooverre die niet door de waterschappen of door het Rijk worden vernieuwd of
hersteld) ten laste van de gemeentekas te brengen, en
b. een adres van J.H. Wind, ondernemer van den omnibusdienst Smilde-Assen, houdende verzoek,
om aan hem eenige tegemoetkoming, ter instandhouding van gemelden dienst, uit de gemeentekas
te verstrekken. De adressant zou zich tevreden stellen met eene subsidie van ruim f 300 ’s jaars, ter
bestrijding der tolgelden op den rijksweg van Smilde tot Assen.
3. Zonder stemming wordt besloten den heer W. van Veen te Hoogersmilde tot lid dezer vergadering
toe te laten, nadat vooraf de door hem ingezonden geloofsbrieven met bijbehoorende stukken door
eene commissie waren onderzocht en in orde bevonden.
4. Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan den onderwijzer P.H. van Gestel te Hoogersmilde,
wegens benoeming te Amsterdam, eervol ontslag verleend, in te gaan 1 December 1883.
De vergadering wordt gesloten.
Verhuring – Smilde.
Op Dinsdag 11 Dec. 1883,
des avonds te 7 uur, ten huize van HENDERICUS DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde, publieke
verhuring van:
1.
EENE
Boerenplaats,
zijnde BEHUIZINGE, SCHUUR, TUIN en 9 kampen GROEN- en BOUWLAND, staande en gelegen aan
de Noord-Westzijde der Hoofdvaart, tusschen de Van Liers- en Meesterswijk te Smilde en 5
kampen op de Meesterswijk aldaar; toebehoorende aan den minderjarigen J. VAN DE BULT.
2.
NEGEN
kampies Land,
gelegen op Plaats 16, in het vierde Blok, en twee kampjes Land aan de Molenwijk, achter A.
BOUMA te Smilde; toebehoorende aan den minderjarigen TIEME WINTERS – alles ten verzoeke van
den Heer H. OFFEREINS te Smilde, als voogd.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Verkoop vast goed – Smilde.
Woensdag 12 Dec. a.s.
zullen, in het Logement van Mej. de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, des avonds om 6 uur, publiek bij
inzate worden geveild:
Een Huis met Tuin,
Bouw- en Weiland, staande en gelegen te Hoogersmilde, groot te zamen 1.84.00 hectare, in
verschillende perceelen.
Toebehoorende aan de Wed. D. HUIZING te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Verkoop vast goed – Smilde.
Woensdag 12 Dec. a.s.
zullen, in het Logement van Mejuffrouw de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, des avonds om 6 uur,
publiek bij inzate worden geveild:
Eene Behuizinge,
Schuur en Bouwland, staande en liggende te Smilde, groot 14.06 are.
Toebehoorende aan Mejuffr. ANNECHIEN HOOGEVEEN te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

