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Hij zegt, dat jaarlijksch op de begrooting hiervoor eene post van f 90 wordt uitgetrokken en on het
derde jaar f 30 meer voor mantels.
De post wordt daarna vastgesteld op f 120.
De uitgaven voor schoolmeubelen ad f 600 wordt door den heer J.H. Wind te hoog geacht, maar toch
wordt de post na eenige inlichting van den voorzitter onveranderd gelaten.
Eene inning van plaatselijk belasting ad f 50 acht de commissie veel te hoog. Er is maar f 15
uitgegeven ten vorigen jare. De commissie acht f 20 voldoende.
Ook de voorzitter acht die post te hoog.
Wordt conform het rapport der commissie gesloten, om die post op f 20 te brengen.
Eindelijk wordt de begrooting in haar geheel in stemming gebragt en met algemeene stemmen
goedgekeurd.
De voorzitter sluit daarna de vergadering.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 3 NOVEMBER 1874

Aanbesteding - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde zijn voornemens, om op Dingsdag den
10den November 1874 publiek AAN TE BESTEDEN:
Het verplaatsen van het Lijkenhuisje,
staande achter de Groote Kerk te Smilde,
en het plaatsen van twee ijzeren inrijhekken vóór aan den weg, bezijden de Kerk.
Inlichtingen zijn ter Secretarie der gemeente te bekomen, terwijl tevens op den dag der aanbesteding,
vóór elf uur des morgens, de inschrijvingsbilletten aldaar franco worden ingewacht.
Smilde, 2 November 1874.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
EBBINGE, de Secretaris, S. KOOGER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 NOVEMBER 1874

Smilde.
Op Dingsdag 17 November 1874,
‘s middags te 2 uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publiek ter beboekweiting worden
verpacht:
Ruim 40 hectaren
Boekweitenveen,
gelegen in het Suermondsblok te Smilde. De perceelen zijn op het terrein door nommerpaaltjes
aangeduid.
Aanwijzing te bekomen bij den Heer J. HOOGERBRUGGE Jr. te Smilde; - alles ten verzoeke van den
Heer M.A. HOOGERBRUGGE aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde.
Op Dingsdag 17 Nov. 1874
zullen, ten verzoeke van den Heer Mr. H.J. SMIDT te Assen c.s., ten huize van J.H. WIND te Smilde,
publiek worden verhuurd:
’s Middags te 3 uur:
onderscheidene perceelen Boekweitenveen.
’s Avonds te 7 uur:
onderscheidene putten BOVENVEEN
ter vergraving.
Alles aanwezig op perceel 23 der verkoop van den Heer EEKHOUT. Aanwijzing wordt gedaan door
GERKE GERKES, veenbaas te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

