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Verkoop – Vruchten – Smilde.
op Maandag 2 Augustus maar op
Dinsdag 3 Augustus 1886,
des avonds om 6 uur, zal, in het Logement van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden
verkocht:
1. Ten verzoek van Mevr. de Wed. Mr. J. OOSTING te Assen:
1 hectare Rogge,
1 akker HAVER en 1 kamp PAARDEBOONEN, alles op stam staande op plaats 32 in het derde blok te
Smilde.
Aanwijs doet JOCHEM DIJKSTRA.
2. Ten verzoeke van den heer N. MAGNUS te Smilde:
1 kamp HAVER,
staande op gronden gelegen achter de Israëlitische Kerk te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
NIET

Veldvruchten – Hoogersmilde.
Op Vrijdag 6 Augustus 1886,
des namiddags te drie uur, publieke verkoop, ten verzoeke van den heer M.A. HOOGERBRUGGE te
Smilde, van:
Ongeveer 8 hectare
ROGGE,
HAVER en BOEKWEIT, op stam staande en zich bevinden op de plaatsen, bewoond geweest door de
Weduwe STEFFEN BOER, door L. HOFMAN en in het Dieversche door J. OLDENKAMP.
De verkooping heeft plaats op het land. Samenkomst op de plaats bewoond geweest door de Wed.
STEFFEN BOER.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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Smilde, 2 Aug. Bij de gister gehouden verkiezing van twee leden voor den Kerkeraad der
Israëlitische gemeente alhier wegens periodieke aftreding van de hh. J. Cohen en H.W. Zaligman
hebben van de 22 kiezers 15 gestemd. Bij de opening der billetten bleek, dat uitgebracht waren op de
heeren Mozes Bloemendal 9, I. van Esso 8, J. Cohen 5, M. Zadok 5 en H.W. Zaligman 2 stemmen,
terwijl de heer M. Polak 1 stem bekwam. De beide eerstgenoemden zijn dus met volstrekte
meerderheid gekozen.
Raadsvergadering.
Smilde, 31 Juli. Afwezig de heeren Homan Kijmmell, C.H. de Jonge en G. de Jonge.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd goed
gekeurd.
1. Voor informatie wordt aangenomen het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger in dato 9 dezer.
2. Door burg. en weth. wordt overlegd de rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente, over
het jaar 1885.
Nadat, op voorstel des voorzitters, was besloten deze rekening met de daarbij behoorende
bescheiden door eene commissie te laten onderzoeken, worden tot leden dezer commissie benoemd
de heeren Hoogerbrugge, Drenthen en van Veen.
3. Door den voorzitter wordt medegedeeld, dat op 31 December 1886 als leden van het college van
zetter moeten aftreden de heeren W. van Veen en Johs. Drenthen en dat op grond daarvan aan den
heer Commissaris des Konings eene voordracht van vier personen moet worden ingezonden.
De heer van Veen geeft daarna te kennen, dat hij als zetter niet meer wenscht benoemd te worden.
Op voorstel des voorzitters wordt tot de opmaking der voordracht overgegaan. De uitslag van de
gehouden stemmingen is, dat zullen worden voorgedragen de heeren Johs. Drenthen, aftredend lid en
landbouwer; M.A. Hoogerbrugge, lid der Prov. Staten en raadslid; M. Hofman, landbouwer en A.D.
Pot, raadslid en landbouwer.
De openbare vergadering wordt hierna opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet.

