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Smilde, 23 Sept. 1879. Gister trokken er een paar personen door onze gemeente, die door hunne 

zonderlinge handelwijze nog al stof tot nadenken gaven. ’t Waren n.l. twee vrouwen, die in 

verschillende winkels iets kochten en met guldens betaalden, om juist kwartjes van 1846 terug te 

ontvangen. Bij één ingezetene kochten ze sigaren, en daar de dochter geen vijfjes van ’46 kon 

vinden, drongen ze er sterk op aan dat de dochter hare moeder, die achter was, zou gaan vragen, of 

deze nog van de bedoelde kwartguldens had. De dochter bleef echter in den winkel, de vrouwen 

streken ’t hun toekomende geld op en gingen dit bij een daarnaastwonenden winkelier weer tergen 

een gulden inwisselen. Naar de kleeding te oordeelen, behoorden de dames bij een paar 

kermiswagens die hier juist in de rigting naar Assen gepasseerd waren. 

Bovensmilde, 24 Sept. Beroepen tot predikant bij de Ned. Herv. gem. alhier de heer P. Zuidema te 

Suameer. 
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Smilde, 26 Sept. In den laatsten tijd zijn groote hoeveelheden aardappelen aan de fabrieken 

afgeleverd. De prijs is den laatsten tijd van f 1.20 tot f 1.30 per mud gestegen. Ten behoeve der 

fabrieken zijn meest “Amerikanen” verbouwd. Van de e is de oogst iets beneden het middelmatige; 

de overige soorten leveren over ’t geheel genomen slecht. 

Smilde, 26 Sept. Naar wij vernemen, zal eerstdaags door de bewoners van de zoogenaamde kleine 

of kortewijk een adres aan heeren Staten van dit gewest worden  ingezonden, met verzoek om eene 

waterlossing te mogen erlangen tot drooglegging van hun land, dat zeer laag is gelegen en voor de 

cultuur genoegzaam ongeschikt is, daar de vruchten dat in bijna geheel verrotten. Dat zoodanige 

waterlossing nog al voor de aangelanden van groot belang is, blijk uit de omstandigheid, dat pl. m. 

70 hectaren grond thans voor de bebouwing minder geschikt zijn. Het is te hopen, dat na behoorlijk 

onderzoek de Staten aan den wensch van adressanten te gemoet mogen komen. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 26 Sept. Tegenwoordig alle leden. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Een adres van K.A. van Es, aannemer te Oosterwolde, om gedeeltelijke kwijtschelding van de 

opgelegde boete voor te late oplevering van het post- en telegraafkantoor, wordt gerenvoijeerd aan 

burg. en weth. om berigt en raad. 

2. Tot plaatselijk geneesheer, op eene jaarwedde van f 1300, wordt benoemd de heer B.D.F. 

Huijsman, doctor in de genees- en verloskunde te IJlst. 

3. Wordt met algemeene stemmen vastgesteld de gemeente-begroting voor 1880 in ontvangst en 

uitgaaf op f 20723.53, zijnde die begrooting reeds vroeger medegedeeld. 

De vergadering wordt gesloten. 

Eene Vereeniging van Kiezers 

TE 

Boven-Smilde 

verzoekt alle Kiezers, die met ons instemmen, dat het billijk is, dat deze vacature in de Staten weder 

door iemand uit den Westhoek worde aangevuld, a.s. Vrijdag hunne stem uit te brengen op den 

Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

Grondeigenaar te Smilde. 
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