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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 12 MEI 1876

Paspoorten - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de PASPOORTEN van
de miliciens der ligting 1871 van de Secretarie kunnen worden afgehaald.
EBBINGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 17 MEI 1876

Smilde,
Op Dingsdag 23 Mei 1876,
des namiddags te 5 uur, zullen, ten huize van RUURT BLOMSMA te Smilde, publiek worden
verkocht:
Onderscheidene
Meubelen,
gouden en zilveren VOORWERPEN, BEDDEGOED en andere MOBILIA, toebehoorende aan de
kinderen van wijlen H. BLOEMBERG.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris.
Op Dingsdag 23 Mei e.k.,
des avonds te 7 uur, zal, krachtens art, 1223 B.W., in het Logement van den Heer WIND te Smilde,
publiek bij inzate worden geveild:
Eene Behuizinge,
ERF en bijgelegen GROND, gelegen op een besten stand te Smilde, afkomstig van W.J. JONKERS, in
eigendom bewoond door CHRISTIAAN SCHUILING te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 MEI 1876

Raadsvergadering.
SMILDE, 15 Mei. Tegenwoordig bij de opening der vergadering de heeren Servatius, Homan, van
Veen, Wind, Wessemius en Sickens; later ook de heer de Vries.
De notulen der vorige zitting worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Eenige ingekomen
stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Wordt, overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur, zonder stemming, besloten, bij den
Koning in beroep te komen van de resolutie van G.S. dd. 19 April jl. no. 25, waarbij de goedkeuring
is onthouden aan het raadsbesluit tot het toevoegen van een post aan de gemeentebegrooting, dienst
1876, wegens, door den voorzitter, uitgeschoten verplegingskosten voor J. d. G.
Wordt benoemd tot lid van de plaatselijke schoolcommissie, noodig door het bedanken van den heer
Landzetel, de heer C.L. van IJsendijk; met dezen werden aanbevolen de heeren C.P. Auwerda, A.
Spier en H. van Veen.
Verder komt ter tafel een adres van de wed. H.B., houdende verzoek, om haar eene tegemoetkoming
uit de gemeentekas toe te staan. Op voorstel van den heer Servatius wordt besloten om haar over het
loopend kwartaal, het pensioen van haar overleden echtgenoot uit te keeren.
Vervolgens worden B. en W. gemagtigd tot het doen van af- en overschrijvingen op de
gemeentebegrootingen dienst 1875 en 1876,
De heer de Vries komt ter vergadering.
De ingezonden rekening van het burgerlijk armbestuur over 1875 wordt ingesteld in handen van de
heeren Homan, de Vries en Sickens, tot onderzoek en rapport.
Ten slotte wordt nog besloten, om eene som van f 50 beschikbaar te stellen voor kosten, die zullen
blijken nodig te wezen bij gelegenheid van de op 16 Junij a.s. alhier te houden
landbouwtentoonstelling en die niet worden betaald uit de landbouwkas.
De vergadering wordt gesloten.

