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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 DECEMBER 1878 
 

 Veen – Smilde. 

Op Maandag 6 Januarij 1879, 

des morgens te 11 uur, zullen te Smilde, ten huize van den logementhouder J.H. WIND, publiek 

worden verkocht: 

1. Eenige putten Bovenveen, 

gelegen op de Suermondts-Wijk te Smilde. 

2. Eene uitmuntende plaats BOVENVEEN en ONDERGROND, gelegen tusschen de Grietmans- en 

Jonkerswijk te Smilde, in perceelen. 

Alles ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe TONCKENS te Westervelde. 

Aanwijs en inlichtingen geeft de Veenbaas B.J. HOMAN te Smilde. 

Notaris: mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 DECEMBER 1878 
 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 27 Dec. Afwezig de heeren van der Veen, Drenthen, Wind en Homan. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Voor informatie wordt aangenomen eene resolutie van Gedep. Staten waarbij het eerste suppletoir 

kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1878, is goedgekeurd. 

2. Overeenkomstig het voorstel van burgem. en weth. wordt, zonder stemming, besloten om aan den 

hoofdonderwijzer Meijeringh, voor de hulp zijner dochter bij het onderwijs, toe te kennen eene 

toelage van f 5 per week, zoodat zijn verzoek om f 6 ’s weeks te ontvangen wordt afgewezen. 

3. Op voorstel des voorzitters wordt besloten om de beschikking op het adres van den aannemer K.A. 

van Es te Oosterwolde aan te houden tot later, daar burg. en weth. nog niet gereed zijn met hun 

advies. 

4. Komt ter tafel eene resolutie van Gedep. Staten waarin wordt te kennen gegeven, dat zij bezwaar 

moeten maken om de  jaarwedde van den secretaris te verhoogen tot f 750, weshalve de raad wordt 

uitgenoodigd om den daartoe betrekkelijken post op de gemeente-begroting, voor 1879, tot f 650 

terug te brengen. 

Wordt besloten aan het verzoek gevolg te geven en de f 100, die van dezen post wordt afgenomen, te 

voegen bij de onvoorziene uitgaven. 

5. Tot leden van de plaatselijke schoolcommissie worden achtereenvolgens herbenoemd de heeren 

M.A. Hoogerbrugge, H.C. Prins en C.L. van IJsendijk. 

6. De benoeming van een gemeente-geneesheer wordt, na uitvoerige besprekingen, uitgesteld tot een 

volgende vergadering en burgem. en weth. opgedragen om nadere en naauwkeurige inlichtingen 

omtrent den sollicitant, den heer Geerling te Marum, in te winnen. Behalve deze heeft zich ook nog 

aangemeld de heer van der Vegt te Assen. 

De vergadering wordt gesloten. 

Kennisgeving. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de ingezetenen, dat, te beginnen met het jaar 

1879, de Rijksontvanger te Assen, voor de ontvangst der Rijksbelastingen, te Smilde zal ZITTING 

houden op den tweeden Dingsdag van iedere maand, van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 2 uur. 

De Burgem. voornoemd,  

BOELKEN. 


