blad 1853c
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 FEBRUARIJ 1853
Smilde, 6 Feb. Werd er voor ongeveer een jaar hier in de hoofdschool eene uitgebreide zangschool opgerigt;
ook te Boven Smilde binnen deze gemeente, is dezer dagen eene zoodanige inrigting tot stand gekomen,
waarvan reeds 54 leden gebruik maken. Wij mogen ons alzoo in deze gemeente over drie zangscholen
verheugen, die, worden ze met een goed doel bijgewoond, veel nut kunnen stichten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 FEBRUARIJ 1853
Smilde, 5 Feb. Schoon ’t nu winterachtig moge zijn, kan als blijk van de vroegere zachte weersgesteldheid
van hier worden gemeld, dat Jan Geerdink alhier eergisteren morgen 10 springlevende kiekentjes had; de
broedhen zelve is nog maar 31 weken oud. Allen zijn van het zoogenaamde Oostindische soort, dat zwak en
niet zoo goed als inlandse hoenders tegen de koude bestand is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 23 FEBRUARIJ 1853
UIT DE HAND TE KOOP
bij H. BOS te Smilde,
Een nieuw beslagen WAGEN en een dito onbeslagen, en een WAGENTJE, geschikt voor Bokken en Ezels te
gebruiken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 2 MAART 1853
Smilde, 26 Feb. In de Raadsvergadering, eergisteren alhier gehouden, waren alle leden, uitgezonderd Mr. van
der Veen en Fernhout tegenwoordig; er is o.a. besloten: a. om de gemeenterekening 1851, veranderd
overeenkomstig de gevallen aanmerkingen weder ter goedkeuring in te zenden; - b. om de verordening op de
invordering van plaatselijke belastingen ingevolge het verlangen van Heeren Gedep. Staten, in te trekken; - c.
om een adres van ingezetenen, ter verkrijging van wijziging in het reglement op de hoofdvaart, te
ondersteunen; - d. om den plaatselijken geneesheer alhier te ontslaan; zijne instructie te herzien en daarna op
nieuw een dusdanig ambtenaar aan te stellen op f 100 jaarlijks; - e. om de vereischte magtiging te verzoeken
tot aanneming van een Legaat van wijlen Mevrouw Rebenscheijdt, betrekkelijk harer grafkelder; - f. om niet
op de door den Heer Gratama gestelde voorwaarden aan te nemen de verpachting van een stuk gronds, voor de
opbouw van een nieuw Gemeente-huis; - g. om het reglement van de orde voor den Raad, de instructie voor
den Secretaris en die voor de Ontvanger, ingevolge de gemaakte bedenkingen, te wijzigen; - h. om het
reglement op de Bank van leening ter lezing te leggen tot de volgende vergadering; - i. om de weg van hier
naar de Lemmer voor zooveel deze gemeente betreft aan te leggen, en om eene Commissie te benoemen ter
regeling van eenige betrekkelijke zaken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 MAART 1853
Smilde, 2 Maart. In de Raadsvergadering, op heden alhier gehouden, waren alle leden behalve de heeren Mr.
van der Veen, Joffers en de Vroome tegenwoordig. Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige
vergadering is besloten: a. de diakonie van Kloosterveen en Hijkersmilde te verleenen eene subsidie van f 250,
ter voorziening in den bestaande nood der armen. - b. Om de boomen, bij de woning van den onderwijzer
Kalverkamp, aldaar rook veroorzakende, te doen kappen; c. Om het in de vorige vergadering tot deze
verdaagde ontwerp-Reglement op de bank van leening vast te stellen. – Daarna is de openbare vergadering in
eene geheime veranderd, en na opheffing daarvan vervolgens besloten; d. De herziening der instructie voor de
plaatselijken geneesheer tot de volgende vergadering uit te stellen, omdat slechts een lid der betrekkelijke
Commissie tegenwoordig was; - e. Om aan Burgemeester en Wethouders op te dragen 1e de noodige stappen
te doen, ter opheffing der afsluiting door het Rijk van eenige bruggen alhier, en 2e ter bekoming van het gerief
tot verzending van brieven met den buitengewonen post of de nacht-diligences. – Voorts hebben de stemmen
over een adres van Brandmeesters gestaakt, en zullen, op een adres van W.S. de Vries en een van de
Kerkeraad der afgescheidene gemeente om eene subsidie voor de armen, de noodige inlichtingen worden
ingewonnen.

