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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 JUNIJ 1881 
 

Op Zaturdag 2 Julij 1881, 

des avonds 6 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht voor: 

1. het GEMEENTEBESTUUR te Smilde: 

HET TOPGRAS 

op het Nieuwe Kerkhof aan den Witterweg aldaar; 

2. den Heer J. HOMAN KIJMMELL: 

3 perceelen KLAVER 

op de plaats aan de Kijmmelswijk over de Veenhoopsbrug te Smilde; 

3. den Heer AARON ISAACS POLAK: 

Een perceel TOPGRAS 

achter zijne woning nabij de Wittewijk te Smilde. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 24 Junij 1881. 

Naar wij vernemen is door den heer B.D.F. Huijsman, med. et. art. obst. doctor, eervol ontslag 

aangevraagd uit zijne betrekking van plaatselijk geneesheer alhier, en heeft hij het voornemen zich 

met 1 Julij a.s. te Dwingeloo te vestigen. 

Slechts korten tijd woont de heer Huijsman alhier, maar wij kunnen in gemoede verklaren, dat de 

gemeente door zijn vertrek een knappen doctor en bovendien een eerlijk en degelijk man minder zal 

tellen. Wij kunnen dan ook niets anders doen dan de gemeente Dwingeloo en het naburige Diever 

gelukwenschen met zijne vestiging aldaar. ’t Is een voorregt een man als dr. Huijsman in zijne 

nabijheid te bezitten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 JUNIJ 1881 
 
Smilde, 27 Junij. Naar wij vernemen, circuleert hier een adres, dat reeds van verscheidene 

handteekeningen is voorzien, om tot den gemeenteraad te worden gerigt en aan dat collegie te 

verzoeken zich bij den Raad van Ooststellingwerf te willen aansluiten, ten einde de wegruiming der 

tolhekken in laatstgenoemde gemeente te bewerkstelligen, waartoe in de raadsvergadering aldaar 

besloten is, zelfs met opoffering van inkomsten, maar dat tot dusverre dezerzijds niet werd 

ondersteund, wegens eenig nadeel aan tolgelden, op het tolhek no. 1 in Appelscha, die 

gemeenschappelijk door beide gemeenten worden geheven. In aanmerking nemende de beletselen en 

het oponthoud, die de reizigers en voerlieden bij die tolhekken ondervinden, is het te hopen, dat die 

gewenschte zaak nu haar beslag krijge. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 JUNIJ 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Bovensmilde, 29 Junij. 

Als onze gemeenteraad geen rekening houdt met de zeer ongunstige finantiëele omstandigheden, 

waarin onze gemeente zich bevindt en gehoor geeft aan ’t verzoek van enkelen, misschien te 

Hijkersmilde, om den tol op den Scheid maar zoo prijs te geven, waardoor slechts enkele Smildigers 

eenigzins geldelijk gebaat worden, dan zullen ook wij, Bovensmildigers, genoodzaakt wezen ’t 

verzoek aan den Raad te zenden ook den tol aan de Norgervaart weg te nemen. 

‘t Eene gedeelte weg geven en ’t andere laten bestaan zal toch zeker niet gaan. 


