blad 1873t
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 30 AUG. 1873

VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
te Smilde.
Ter kennisse van belanghebbenden wordt gebragt, dat van af 1 September 1873 tot en met 8
September 1873 te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij de Erven ELEVELD ter visie zullen
voorliggen de KOHIEREN VAN OMSLAG, zoo over GRONDEN als TURF, voor de dienstjaren 1871 en
1873.
Het Bestuur van ’t Veenschap vnd.,
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
Smilde.
Op Donderdag 11 September 1873,
’s voormiddags 10 uur, zullen te Smilde, ten huize en ten verzoeke van de Wed. en Erven GEERT
HAVEMAN, publiek worden verkocht:
1e. 1 bruin RUINPAARD,
8 stuks HOORNVEE, waaronder 4 MELKKOEIJEN en 2 VAARZEN aanstaande te kalven, 2 Friesche
SCHAPEN, benevens 16 vette Friesche SCHAPEN, voorts 2 vette VARKENS, 5 LOOPVARKENS, 15
KIPPEN, 2 WAGENS met opzet, PLOEG, EEGDE en verdere Boer- en Melkgereedschappen, zoomede
eene partij HOOI, groote voorraad STROO, MEST, Turfbok, VEENGEREEDSCHAPPEN en
DENNENHOUT, voorts
HUISMEUBELEN,
als: KABINET, KLOKKEN, BEDDEN met toebehooren, SECRETARIE, BUREAU, TAFELS, STOELEN,
KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK en hetgeen verder te voorschijn wordt gebragt.
2e. Een kamp Knollen en Spurrie,
BOONEN en TUINVRUCHTEN.
Vervolgens zal worden VERHUURD een kamp NAWEIDE.
Notaris Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 SEPT. 1873

Raadsvergadering.
Smilde, 29 Aug. Tegenwoordig de heeren J. Joffers, Cs. Fledderus, M.A. Hoogerbrugge, J.H. Wind,
H. van Veen, P. v.d. Veen, E.R. Homan, Jan Drenthen, N.E. Servatius en de voorzitter.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. - Aan de orde worden gesteld:
1e. en 2e. De rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur en der gemeente over het dienstjaar 1872, die
zonder hoofdelijke stemming worden goedgekeurd.
3e. ’t Behandelen van een adres van de hoofdonderwijzers tot verhooging hunner jaarwedden. De
voorzitter leest het adres voor, alsmede eene geleidende missive der schoolcommissie, waarin deze te
kennen geeft, het adres zonder advies en consideratie aan den Raad terug te zenden, uithoofde het
adres geen enkel motief bevat. De voorzitter maakt bezwaar het adres in behandeling te nemen, daar
het op ongezegeld papier is geschreven, en stelt dientengevolge voor het met bovengenoemde
aanmerkingen aan de hoofdonderwijzers terug te zenden. Conform wordt besloten.
4e. Vaststelling van het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1873, dat met een paar
kleine wijzigingen met algemeene stemmen wordt goedgekeurd.
De heer P. v.d. Veen verlaat de vergadering.
5e. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden.
Deze worden in handen gesteld van eene commissie die na ¼ uur bij monde van den heer H. v. Veen
rapport uitbrengt en adviseert tot toelating. Conform wordt besloten.
6e. Behandeling van een voorstel tot wijziging van het reglement op ’t burgerlijk armbestuur.
Nadat de voorzitter het voorstel had voorgelezen en het advies van het burgerlijk armbestuur daarover
ter kennisse van de vergadering had gebragt, stelt hij voor de voorgestelde wijziging niet aan te
nemen.
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