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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 27 NOVEMBER 1885

Smilde, 26 Nov. Heden had alhier eene vergadering plaats, naar aanleiding van eene oproeping van
een viertal grondeigenaren om de typen der geschatte eigendommen te vergelijken en te bespreken,
die nog al zeer goed bezocht was. De heer M.A. Hoogerbrugge lichtte de aanwezigen in korte trekken
toe het doel van deze bijeenkomst, en gaf in overweging om eene commissie van vijf leden te
benoemen, die de typen moest onderzoeken en zooveel doenlijk vergelijken met andere gemeenten,
om dan later rapport uit te brengen en nadere voorstellen te doen. Algemeen was men met dit voorstel
ingenomen, waarop tot leden van die commissie werden benoemd de heeren Hoogerbrugge, W. van
Veen, A. Vos, E.R. Homan en H.P. Sickens. De nog niet ingeleverde typen, alsmede de bezwaren,
worden bij deze commissie ten spoedigste ingewacht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 28 NOVEMBER 1885

Smilde, 27 Nov. In de op heden gehouden raadsvergadering werd besloten tot wijziging der
gemeentebegrooting voor 1886 naar aanleiding van aanmerkingen van Ged. Staten. Vooraf waren
voor informatie aangenomen het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger en de
mededeeling dat bij Kon. besluit is goedgekeurd de heffing van vergunningsrechten op de tapperijen
ten bedrage van f 12.50 voor elke f 50 huurwaarde.
Verhuring,
op Maandag 30 Nov. 1885,
in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van H.H. DIAKENEN van
Kloosterveen en Hijkersmilde en van Bovensmilde,
7 kampen LAND
achter het Diaconie Armhuis bij de Grietmansbrug en voor JACOB DE VRIES van Zeldenrust een kamp
LAND naast den tuin van het Gemeentehuis, thans in gebruik bij R. KARSIES.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 NOVEMBER 1885

TE HUUR:
kampen Groen- en Bouwland,
met of zonder Huis, te Smilde bij
M.H. DE VROOME.
Op Zaterdag 12 Dec. 1885,
des avonds 7 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer
H.A. VENEKAMP te Sappemeer, worden ingezet:
Het Heerenhuis
met Schuur en Tuin, gunstig gelegen nabij de Veenhoopsbrug tegenover de Christ. Nat. School te
Smilde, te zamen groot 20 aren, 5 centiaren.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 1 DECEMBER 1885

Voorspoedig bevallen van een jongen C.A. STAAL-BROUWER.
Boven-Smilde, 29 Nov. 1885.
Posterijen.
De DIRECTEUR van het Postkantoor te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het Postkantoor te
Smilde op Zondag 6 December a.s. voor den dienst der PAKKETPOST zal GEOPEND zijn van 8 tot 12,
2 tot 3½ en 4½ tot 7 ure.
In het belang eener goede overkomst wordt het publieke verzocht, de adressen op den omslag der
pakketten te schrijven en waar dit niet kan ze stevig op of aan de pakketten vast te hechten.
Smilde, 30 November 1885.
De Directeur, PREUSTING.

