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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 31 JULIJ 1876 
 

 
Smilde. 

Op Woensdag 2 Aug. 1876, 

des avonds te 6 uur, zullen, ten huize van R. BLOMSMA te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

2 kampen ROGGE en 

1 kamp HAVER, 

op de Meesterswijk, toebehoorende aan dene Heer A.W. WESTRA VAN HOLTHE. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 
Haver en Rogge. 

SMILDE. 

Op Woensdag 2 Augustus 1876, 

des namiddags te 5 uur, zullen, op het land te Smilde, publiek worden verkocht: 

Vier kampen op stam staande extra beste HAVER en een kamp op stam staande ROGGE, alles aan de 

Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer MOZES COHEN te Assen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1876 
 

 Raadsvergadering. 

SMILDE, 31 Julij. Afwezig de heeren Fledderus, Wind, Homan Kijmmell en van Veen. Voorzitter de 

heer Boelken. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Door B. en W. wordt overgelegd de rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente over 1875 en 

door den voorzitter in handen gesteld van de heeren Sickens, de Vries, en Wessemius tot onderzoek 

en rapport. 

Door het dag. bestuur wordt aangeboden de begrooting van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur voor 1877 en door den voorzitter in handen gesteld van de heeren van Veen, Wind en 

Drenthen tot onderzoek en rapport. 

Wordt met algemeene stemmen benoemd tot lid van de plaats. schoolcommissie de heer W.J. 

Boelken en zulks ter vervanging van het vroegere lid mr. L.W. Ebbinge. Met den benoemde stonden 

op de voordragt de heeren H.C. Prins, A. Spier en S. Kooger. 

Wordt overgegaan tot opmaking van een voordragt ter opzending aan den heer Comm. des Konings, 

ter benoeming van twee leden van het collegie van zetters, wegens periodieke aftreding op 1 Januarij 

1877. 

De uitslag van de gehouden stemmingen, is, dat op die voordragt zullen worden geplaatst de heeren: 

G. de Jonge, Jb. Roemer, Jacob W. de Vries en P. Wessemius, - de beide eersten aftredende leden. 

Overeenkomstig het voorstel van de het dag. bestuur wordt zonder stemming besloten de instructie 

van den gemeenteontvanger te wijzigen en dezen zin, dat hij in ’t vervolg 3 zitdagen per week heeft, 

in plaats van 6, en wel op Maandag, Donderdag en Zaturdag. 

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1876 
 

Onderwijs - Hoogersmilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde: 

vernomen hebbende dat er bij sommige ingezetenen van Hoogersmilde bezwaren bestaan tegen de 

tegenwoordige regeling der schooluren aldaar; 

noodigt alle belanghebbenden uit die bezwaren schriftelijk op te geven aan Burgemeester en 

Wethouders vóór of uiterlijk op den 9den Augustus aanstaande, ten einde door dit collegie de 

noodige maatregelen kunnen genomen worden tot wegneming daarvan. 

           BOELKEN. 


