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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 2 SEPTEMBER 1876

BEGROOTING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Begrooting
van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, voor het jaar 1877, gedurende 14 werkdagen, van
af 2 September 1876, op de Secretarie er gemeente ter inzage van een ieder zal liggen en, in
afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Raadsvergadering.
SMILDE, 31 Aug. Afwezig de heeren van der Veen en Homan.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd.
1. Het ingekomen adres van de hoofdonderwijzers te Bovensmilde, Kloosterveen en Hijkersmilde
en dat van de hulponderwijzers te Boven- en Hoogersmilde, houdende verzoeken om verhooging
hunne haarwedden, worden, na eenige besprekingen, op voorstel des voorzitters, om advies gesteld
in handen van burgemeester en wethouders.
2. Wordt, op voorstel der commissie van onderzoek, zonder verandering, goedgekeurd de
begrooting van inkomsten en uitgaven voor het burgerlijk armbestuur voor 1877, bedragende in
ontvang en uitgaaf de som van f 4376,07.
3. Wordt, mede op voorstel der commissie van onderzoek, voorloopig vastgesteld de gemeenterekening over 1875, in ontvang op f 16565,73, in uitgaaf op f 15207,00 en alzoo met een batig
saldo van f 1358,73.
4. Zonder stemming en conform het voorstel van het dag. bestuur wordt vastgesteld het 1ste
suppletoir kohier der belasting op de honden, dienst 1876, ter somma van f 38,50.
5. Wordt besloten, overeenkomstig het voorstel van B. en W., tot den publieken verkoop der
boomen, staande bij en om de school en onderwijzerswoning te Bovensmilde, ten einde ze later
door nieuwe te vervangen.
6. Door den voorzitter wordt aangeboden de gemeente-begrooting voor het jaar 1877 en, tot
onderzoek en rapport, in handen gesteld van de heeren de Vries, Drenthen en Sickens.
7. Wordt vastgesteld een door B. en W. ontworpen besluit tot herziening der algemeene politieverordening.
Daarna wordt de vergadering gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 SEPTEMBER 1876

Kennisgeving.
Ter Gemeente-Secretarie is, met de bijlagen, ter visie gelegd het verzoek van de heeren J.C.
BILLROTH en J.J. VAN WEIJDOM CLATERBOS (handelende onder de firma CLATERBOS en Cie) om
vergunning tot het oprigten van een Aardappelmeel-Fabriek op de kadastrale perceelen K. nos.
1009, 1010 en 1011, gelegen aan de Westzijde der Drentsche Hoofdvaart, tusschen de Norgervaart
en de van Lierswijk.
Op Dingsdag den 26sten September a.s.,, des morgens te 10 uur, zal ten raadhuize gelegenheid
worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling
en schriftelijk toe te lichten.
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
S. KOOGER,
BOELKEN,
Secretaris.
Burgemeester.
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Smilde, 16 Sept. Toen in de laatste jaren de prijzen der veenen hier tot eene ongekende hoogte
gestegen, waren velen van oordeel, dat de koopers beter zouden doen, indien ze de den veenstok
lieten rustten tot er “betere tijden” kwamen. de uitkomst heeft die “velen” echter beschaamd; de
turfprijzen stegen verbazend en worden nog altijd hooger; zoo betaalt men nu b.v. 36 gulden voor
een “dagwerk” zoogenaamde scherpe of fabrieksturf, terwijl ook de waarde der andere soorten
naar evenredigheid is geklommen.

