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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 31 OCTOBER 1887 
 SMILDE. 

Binnenkort, tijd en plaats nader te bepalen, zal te Smilde publiek worden geveild: 

1. Eene goed ingerichte ruime 

Boerenbehuizinge 

 met uitmuntende zeer vruchtbare plaats Land, in een opstrek gelegen, groot in het geheel 21 

hectaren, 77 aren, 30 centiaren, waarvan pl. m. 7 hectaren Veen en Ondergrond, staande en gelegen 

aan de Zuid-Oostzijde der Hoofdvaart te Hijkersmilde, gemeente de Smilde, naast het zoogenaamd 

Kijllot. 

2. Ruim 2 hectaren Bouwland in Eekhoutsblok te Smilde. 

3. Ruim 45 hectaren Veld onder Hijken, gemeente Beilen. 

Alles ten verzoek van en toebehoorende aan de Erven wijlen den Heer H.J. BIJNEMA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 1 NOVEMBER 1887 
 
Smilde, 30 Oct. De heer Wolf Zaligman, zoon van den heer H. Zaligman alhier, thans 

godsdienstonderwijzer en voorlezer bij de Israël. gemeente te Monnikendam, is als zoodanig 

benoemd bij gelijk kerkgenootschap te Vlissingen. 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

In het verslag van ’t verhandelde in de vergadering van den gemeenteraad alhier d.d. 27 dezer, 

opgenomen in uwe courant van Zaterdag 29 Oct. d.a.v., komt een onjuistheid voor. 

In dat verslag staat nl.: dat ik bij de behandeling van H.S. I § 1 art. 2 der begr. v. uitgaven 1888, 

jaarwedde der wethouders heb gezegd een voorstel tot verlaging dier jaarwedden in strijd met de wet 

te achten en met het oog op art. 70 (gem.-wet) dat besluit kan “schorsen of vernietigen”. Ik heb, toen 

de jaarwedden der wethouders in behandeling waren, niet gesproken van “schorsen” of N.B. vam 

“vernietigen”. 

Toen echter H.S. I § 6 art. 6, jaarwedden van den bouwkundige (architect), aan de orde  was, en de 

commissie van rapporteurs het voorstel deed, diens jaarwedde met f 100 te verlagen, heb ik aan den 

Raad verzekerd, dat, zoo hij daartoe besloot, ik van de bevoegdheid, mij bij art. 70 der gemeentewet 

gegeven, zou gebruik maken en dat besluit niet uitvoeren. 

U zal met de opname van ’t vorenstaande verplichten 

Uw dw. dienaar 

BOELKEN, 

Burgem. van Smilde. 

Smilde, 29 Oct. ’87. 

 

 

Ingezonden stuk 

Mijnheer de redacteur! 

Ik vind de rectificatie-wenk van den heer Boelken betreffende het raadsverslag van 27 dezer, zeer 

vriendelijk en houd ik mij voor de toekomst aanbevolen. 

Het zal mijn voortdurende streven zijn ware en onpartijdige verslagen te leveren en elke 

medewerking, mij daartoe verleend, zal door mij dankbaar worden erkend. 

Smilde, 1 Nov. ’87.         Uw verslaggever. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 NOVEMBER 1887 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 NOVEMBER 1887 
 
Smilde, 3 Oct. In het hotel “De Veenhoop” trad gisteravond als spreker op de heer K. Fernhout, pred. 

bij de doleerende gemeente te Zwartsluis. Naar aanleiding van 1 Timoth. 3:15b hielde de begaafde 

redenaar eene toespraak, die door het talrijk publiek met de meeste aandacht werd gevolgd. 


