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ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1885

Raadsvergadering.
Smilde, 30 Juli. Afwezig de heer J. Homan Kijmmell.
Na opening der vergadering worden achtereenvolgens onderzocht de ingekomen geloofsbrieven met
bij behoorende stukken van de herkozen raadsleden. Al deze stukken worden door de daartoe
benoemde commissie, bestaan uit de heeren van Veen, Pot en C.H. de Jonge, in orde bevonden,
zoodat tot toelating van de gekozen wordt besloten.
Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd,
waarop voor informatie worden aangenomen: het proces-verbaal van kasverificatie bij den
gemeente-ontvanger in dato 10 Juli jl. en eene resolutie van Gedep. Staten, waarbij is goedgekeurd
het raadsbesluit van 8 Mei 1885 tot wijziging der gemeentebegrooting over 1884.
Nog is ingekomen: een adres van S. Kats en 9 andere tappers, houdende verzoek om bij de
aanstaande herziening der vergunningsrechten voor den kleinhandel in sterken drank deze vast te
stellen op f 7.50 voor iedere vijftig gulden huurwaarde.
Op voorstel des voorzitters wordt, zonder stemming, besloten de beslissing op dit adres te verdagen
totdat de herziening dezer rechten aan de orde is, dat in ieder geval in den loop van jaar moet plaats
hebben.
Verder is ingekomen: een schrijven van Ged. Staten, ten geleide van een extract uit het Kon. besluit
van 18 mei 1885 no. 34, waarbij de jaarwedde van den secretaris der gemeente, met ingang van 1
Januari 1885, is verhoogd tot f 800. Naar aanleiding daarvan wordt op voorstel van burg. en weth.
besloten tot wijziging van de gemeente-begrooting over 1885.
Ten slotte wordt nog aan den Raad overlegd de gemeente-rekening over 1884, met alle daarbij
behoorende bescheiden.
Deze stukken worden in handen gesteld van de heeren Homan Kijmmell, Pot en van Veen, tot
onderzoek en rapport in de volgende vergadering.
Hierna wordt de openbare zitting opgeheven veranderd in eene met gesloten deuren.
Veldvruchten – Smilde.
Op Donderdag 6 aug. 1885,
des namiddags precies te 3½ uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van:
1e. 3 kampen
GERST
op de Grietmanswijk en 1 kamp HAVER achter het huis van K. OSSEL.
2e. Een kamp GERST, 1 hectare HAVER, ½ kamp BOEKWEIT, 1 kamp AARDAPPELEN en 1 perceel
grauwe ERWTEN op het land door K. OSSEL van HOOGEVEEN gehuurd.
3e. Een kampje AARDAPPELEN achter het huis van K. OSSEL en 1 kamp groene en grauwe
ERWTEN en ½ kamp HAVER op landerijen door K. OSSEL van H.J. BIJNEMA gehuurd, alles ten
verzoeke van Jonkheer Mr. R.O. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Curator in het Faillissement van K.
OSSEL.
4e. Vier kampen AARDAPPELEN op stam op de plaats van A. BOOMKER te Smilde, ten verzoeke van
den Heer Mr. L. KIJMMELL aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Op Woensdag 5 aug. 1885,
des avonds 6 uur, zal, in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht:
Voor den Heer W.J. BOELKEN, Burgemeester aldaar:
Een kamp Paardeboonen
achter zijne woning, en
voor het GEMEENTEBESTUUR:
een kamp Paardeboonen
bij het Werkhuis op de Molenwijk te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

