blad 1886r
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 24 NOVEMBER 1886

SMILDE – PRAAMSCHIP.
Op Vrijdag 3 December 1886,
des morgens te 12 uur, zal te Smilde, in het Logement van J.H. WIND, in ééne zitting zonder
naderen palmslag, publiek worden verkocht:
EEN NIEUWE OVERDEKTE
PRAAM,
slechts 6 jaren oud, genaamd DE VROUWE RENSIEN, groot 84 tonnen, met ZEIL en TREIL, BIJ- en
OPGOED, liggende op de werf van den Heer M. FERNHOUT te Smilde, laatst bevaren door den
Schipper CORN. HOOGEVEEN.

alle

Aanvaarding 14 dagen na den toeslag. Betaling bij aanvaarding.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 29 NOVEMBER 1886

Voor de vele blijken van belangstelling van belangstelling, ondervonden bij hunne 25jarige
echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank.
Smilde, 27 Nov. ’86.
C.P. AUWERDA.
A. AUWERDA-HEIDEMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 DECEMBER 1886

Raadsvergadering.
Smilde, 29 Nov. Alle leden tegenwoordig. Na opening der vergadering worden de notulen van de
vorige zitting gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Ter tafel komt een schrijven van Gedeputeerde Staten, waarbij deze mededeelen, dat vóór of op 1
Januari 1887 in functie moeten zijn: te Bovensmilde 2, Kloosterveen 2, Hijkersmilde 1 en
Hoogersmilde 3, tezamen 8 onderwijzers van bijstand. En aangezien op de gemeente-begrooting voor
1887 slechts de jaarwedden van 7 zoodanige onderwijzers zijn uitgetrokken, zoo verzoeken zij het
gemeentebestuur die begrooting alsnog, voor zooveel dit punt betreft, te wijzigen en aan te vullen.
Op voorstel des voorzitters wordt daartoe zonder stemming besloten, terwijl tevens wordt bepaald, dat
de bezoldiging van de nieuw aan te stellen onderwijzers van bijstand zal bedragen f 400 ’s jaars.
Voorts is ingekomen een schrijven van de Meppeler Handelsvereeniging, met begeleidend adres aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk het sluisgeld te Zwartsluis, met verzoek daaraan
de noodige adhaesie te verleenen. Uit de stukken blijkt, dat aan de rijksschutsluis voor de schepen met
turf geladen 5 cent per ton wordt geheven en voor schepen met andere goederen geleden slaechts 1½
cent per ton.
Na eenige besprekingen wordt zonder stemming besloten niet aan het verzoek te voldoen, op grond,
dat de daarstelling van genoemde sluis vele kosten voor het rijk heeft veroorzaakt, terwijl dit
kunstwerk voornamelijk in het belang van de turfschippers is gebouwd.
De vergadering wordt hierna gesloten.
Patentbladen – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van J. Eefting, H.J. Feijen, H. Beuving, S. Simons, J.
Kalsbeek, O. Oost, R. Otten, H. Boerhof Jzn., T. Mulder, C.A. Hatzmann, M. Schans, G.H. Klaasen, J.
ter Veld, H.H. Knot, B. Bos, J. Visscher, T.F. Boer, A. de Boer en E.R. Homan Hzn., dat zij hunne
Patentbladen, voortvloeiende uit het tweede kwartaals-register van den dienst 1886/1887, van de
Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met Woensdag den eersten tot en met Zaterdag den vieren
December 1886.
Smilde, 29 Nov. 1886.
De Burgemeester,

BOELKEN.

