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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 NOVEMBER 1885

Smilde, 11 Nov. Van de waarde-vermindering der landerijen heeft men hier totnutoe weinig
vernomen. Bij verkoop werden nog bijna altijd flinke prijzen bedongen en ook de pachters zien
blijkbaar geen bezwaar in het betalen eener hooge huur. Op de eergister gehouden publieke
verhuring der landerijen van den heer J. Posma alhier werd per H.A. gemiddeld f 50 besteed.
Hoogersmilde, 10 Nov. De ongeveer 20jarige A. de Boer geraakte bij het opspoelen der wasch in de
hoofdvaart. Ze was reeds zinkende, toen men het ongeval bespeurde. Met groote moeite werd de
drenkelinge door haren broeder gered.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 13 NOVEMBER 1885

Heden overleed zacht en kalm mijn geliefd dochtertje GEESJE, in den ouderdom van slechts vijf
jaren en vijf maanden, na eene ongesteldheid van drie maanden.
Smilde, 9 November 1885.
Wed. WESSEMIUS, geb. HOOGEVEEN.
Smilde – Waterleidingen.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de GemeenteSecretarie, gedurende dertig dagen, te rekenen van en met den 14den November 1885, ter inzage zal
liggen de door hen opgemaakte eerste Legger der Waterleidingen, bevattende de Sloot bijlangs de
Noord-Oostzijde van den Witterweg.
Bezwaren moeten binnen de dertig dagen schriftelijk bij den Gemeenteraad worden ingediend.
Smilde, 12 Nov. 1885.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 14 NOVEMBER 1885

Smilde, 12 Nov. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker
op ds. Kamp van Heerenveen. Naar aanleiding van de woorden uit het evangelie van Johannes “Wat
is waarheid” hield de heer K. eene prachtige, boeiende rede, die van het begin tot het einde met de
grootste aandacht werd gevolgd. Komt de spreker uit Heerenveen eens weder te Smilde, hij kan
rekenen op een groote schare toehoorders.
SMILDE.
Verbetering – Drentsche Hoofdvaart.
Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat op de GemeenteSecretarie, gedurende dertig dagen, te rekenen van en met Woensdag den18den November
aanstaande, voor een ieder ter inzage zullen liggen de volgende stukken ter zake van de onteigening
ten algemeenen nutte voor de verbetering van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart:
I. een uitgewerkt plan of zakelijke beschrijving van het werk;
II. eene situatiekaart;
III. een uittreksel uit het kadastrale plan der gemeente Smilde;
IV. twee uittreksels uit den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Smilde;
V. een verzamelstaat der perceelen waarin is aangewezen de voor elk te onteigenen oppervlakte.
Bezwaren moeten binnen de dertig dagen mondeling of schriftelijk aan het college van Burgemeester
ene Wethouders dezer gemeente worden ingediend.
Smilde, 13 Nov. 1885.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornd.,
W. J. BOELKEN.

