
 
blad 1882m3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1882 
 

 
Op zeer aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop, eene goed onderhouden 

overdekte Praam, 

 met completen INVENTARIS, zoo en invoege als dezelve bevaren is geweest door A.J. BLOMBERG. 

Te bezien en te bevragen bij 

P. WESSEMIUS te Smilde. 

P.S. Groot in meting 63 ton. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1882 
 

 
Smilde, 9 Aug. De heer Wolf Zaligman heeft heden uit Amsterdam aan zijne ouders alhier 

getelegrafeerd, dat hij gister aldaar geslaagd is bij de commissie van examinatoren, tot het bekomen 

van een acte tot bevoegdheid als Israël. godsdienstonderwijzer van den laagsten rang. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 9 Aug. Alle leden tegenwoordig. Na opening der vergadering worden de notulen van de 

vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

1. Voor informatie worden aangenomen: 

a. een schrijven van den heer Commissaris des Konings, houdende mededeeling, dat bij Kon. besluit 

van 9 Junij jl. no. 9 tot burgemeester is herbenoemd de heer W.J. Boelken; 

b. twee resoluties van Ged. Staten tot goedkeuring van raadsbesluiten dd. 15 Juni j.l.; 

c. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 8 Julij j.l. 

2. Is ingekomen een schrijven van den hoofdonderwijzer te Bovensmilde, houdende verzoek, om de 

toelage voor den kweekeling M. Mulder te verhoogen, uithoofde dat deze zich te ver van zijne 

woning bevindt, om elken dag naar huis te gaan. 

Naar aanleiding daarvan besluit de Raad dan ook, om de toelage voor genoemden tijdelijken 

kweekeling te bepalen op f 7,50 per week, behoudend goedkeuring door Gedeputeerde Staten. 

3. Tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de school te Hijkersmilde wordt benoemd Elsje 

Haveman, met de bepaling dat de benoemde in functie zal treden op het door burg. en weth. te 

bepalen tijdstip. Met de benoeming stonden op de voordragt de wed. D. Huizing en de wed. P. de 

Vries. 

4. Met algemeene stemmen minus één wordt tot ambtenaar van den burgerlijken stand herbenoemd 

de heer W.J. Boelken. 

5. Blijkens mededeeling des voorzitters treden op 31 December 1882 als leden van het collegie van 

zetters af: de heeren Johs. Drenthen en H.P. Sickens en moet dus volgens de wettelijke voorschriften 

in deze maand een viertal personen aan den heer Commissaris des Konings worden voorgedragen. 

De heer Sickens geeft daarop te kennen, dat hij niet weer in aanmerking wenscht te komen. 

De uitslag van de daarna gehouden stemmingen  is, dat zullen worden voorgedragen de heeren Johs. 

Drenthen, W. van Veen, M. Hofman en C.H. de Jonge. 

6. Namens burg. en weths. wordt door den voorzitter aan den Raad overlegd de gemeente rekening 

over 1881 met alle daarbij behoorende bescheiden. 

Deze stukken worden vervolgens in handen gesteld van de heeren Homan Kijmmell, Drenthen en G. 

de Jonge, tot onderzoek en rapport in de volgens vergadering. 

De zitting wordt opgeheven. 

 

 
Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Rekening van 

Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, over het jaar 1881, van en met Zaturdag den 12den tot en 

met Maandag den 28sten Augustus 1882, op de Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal 

liggen en in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

          Boelken, Burgem. 

S. Kooger, Secretaris. 


