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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 NOVEMBER 1889

Smilde, 15 Nov. Als notabelen der Ned. Herv. gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen zijn
herkozen de heeren J. van Veen en F. Zondag. Gekozen als kerkvoogd werd de heer G. Ringnaldus.
Te Bovensmilde is hedenavond bij de Ned. Herv. gemeente gekozen als ouderling de heer M. de
Jonge; als diaken is herkozen de heer L. v.d. Velde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 NOVEMBER 1889

Boerenplaats – Smilde.
Voor den tijd van 6 jaren zal door Mej. L.L. V. VEEN te Smilde, bij gesloten briefjes, worden
verhuurd:
EENE BOERENPLAATS
te Smilde, a/d Witterweg, bestaande in: nieuwe Behuizing en Schuren en p. m. 9½ hectares
uitstekend Bouw- en Weiland, te aanvaarden: de Opstallen 1 Mei 1890, de Landerijen direct.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Notaris J. VEENHOVEN te Smilde, ten wiens kantore de
voorwaarden ter lezing liggen en waar de briefjes moeten worden ingeleverd vóór of op 15 December
1889.
J. VEENHOVEN, Notaris.
Veeboeldag te Smilde.
Op Dinsdag 26 Nov. a.s.,
des voormiddags 10 uur, in het Logement “de Oude Veenhoop” te Smilde, zullen, ten verzoeke van
H.C. HATZMANN te Smilde, publiek worden verkocht:
1 goed Werkpaard,
10 jaar oud, 20 stuks HOORNVEE, 30 VARKENS en 5 FR. SCHAPEN.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 NOVEMBER 1889

Smilde, 26 Nov. De weduwe F., tijdelijk in dienst bij den heer Kalis alhier, zou gister eene
petroleumlamp uitblazen. De tafel kantelde en de daarop staande lamp viel omver, met het gevolg, dat
de brandende petroleum over de kleederen der weduwe stroomde. Deze snelde naar buiten en sprong
in de Hoofdvaart, waar de vlammen spoedig gebluscht werden. Alleen aan een arm zijn de
brandwonden hevig. Intusschen slaagde de heer K. er in den brand, die in het huis eerst een dreigend
aanzien had, te keer te gaan.
Smilde, 25 Nov. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer Homan Kijmmell.
Voorzitter: de burgemeester.
De notulen der vorige vergadering, dato 3 Sept., worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
1. Ingekomen stukken:
a. Eene missive van Ged. Staten houdende beslissing in zake den hoofdelijken omslag van L.K. de
Vries.
b. Eene missive van Ged. Staten, waarbij zij hun besluit mededeelen omtrent het verzoek van A.
Kalverkamp, betreffende zijn aanslag in den hoofdelijken omslag.
c. Een resolutie van Gd. Staten, behelzende goedkeuring van het raadsbesluit betreffende de wijziging
in de begrooting over 1889.
d. Eene missive van Ged. Staten, mededeelende de goedkeuring van de tabel der wegen en voetpaden.
e. Eene mededeeling van B. en W. omtrent de verificatie der gemeentekas, dato 5 Oct. l.l.
al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
2. Adres van den gemeenteraad van Norg in zake den Norgervaartsbrug.
De heer de Vries, rapporteur in deze zaak, zegt, dat de commissie, wegens eene onvoorziene
omstandigheid, nog niet met haar rapport gereed is.
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