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SMILDE – BOERENPLAATS.
UIT DE HAND TE HUUR, bij gesloten briefjes, voor den tijd van drie jaren, een uitmuntende
BOERENPLAATS,
gelegen in de kom van de gemeente Smilde, tegenover het Logement DE VEENHOOP, groot pl. m.
twaalf hectares, meest alles BOUWLAND.
Aanvaarding van het Huis 1 Mei 1881 en van het Land 1 November 1880.
Brieven franco in te leveren ten huize van den Heer Mr. L. KIJMMELL te Smilde vóór of op 22
October e.k., bij wien de conditiën en nadere inlichting kan worden verkregen, alsmede bij den heer
SERVATIUS, Rijks-Ontvanger te Hoogezand.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 OCTOBER 1880

Ingezonden stuk.
Smilde, 12 Oct.
Met genoegen hebben wij ’t besluit van onzen Gemeenteraad vernomen, om ’t derde gedeelte der
opbrengst van den tol te Appelscha niet aan Ooststellingwerf cadeau te geven. Had de Raad dit
gedaan, dan zoude zeker onze eigen tolboom aan de Norgervaart, nog zoo kort geleden daar
geplaatst, ook opgeruimd moeten worden, terwijl wij dan nog even goed door Rijkstollen ingesloten
blijven.
Dan was ‘t: eigen opbrengst, die wij bitter noodig zijn, weggeven en evenwel aan ’t Rijk te betalen.
Al wordt de tol in de gemeente Ooststellingwerf opgeheven, die gemeente blijft toch op de scheiding
van Schoterland en Opsterland door tol ingesloten; waarom fan ook niet op de scheiding van
Drenthe?
Q-Q.
Op Zaturdag 23 Oct. 1880,
des avonds 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van H.H.
KERKVOOGDEN van Hijkersmilde en Kloosterveen, voor drie jaren worden verhuurd:
8 KAMPEN LAND
op Kerkeveld aan de Molenwijk en 2 KAMPEN LAND naast de Pastorie aan den straatweg; - voorts zal
alsdan ter verkoop worden aangeboden
al het Weekhout
op het Kerkeveld voormeld.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 OCTOBER 1880

Hoogersmilde, 15 Oct. De heer A. Spier alhier heeft zijne betrekking als voorganger bij de Ned.
Herv. gem. alhier nedergelegd.
Raadsvergadering.
Smilde, 14 Oct. Alle leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit van 16 Sept. jl. no. 5,
waarbij het gebruik wordt geregeld van de bezittingen en inkomsten van het opgegeven burgerlijk
armbestuur;
b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 8 October jl., waaruit
blijkt, dat er toen in kas was eene som van f 21.975.
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