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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 JUNIJ 1877

Schutterij - Smilde
BURGEMEESTER en Wethouders van Smilde maken bekend:
1e. dat de alphabetische naamlijst van de ingeschrevenen voor de SCHUTTERIJ, gedurende 8
werkdagen, te rekenen van af den 7den dezer, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter
inzage zal liggen, en
2e. dat de LOTING voor de Schutterij, tusschen de ingeschrevenen van dit jaar, zal plaats hebben
ten Gemeentehuize, op Zaturdag den 16den dezer maand, des voormiddags ten 10 uur.
Wordende voorts de belanghebbenden aangemaand om bij de loting tegenwoordig te zijn en de
redenen van vrijstelling alsdan op te geven.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat aan JURJEN
RODENHUIS te Smilde en zijne regtverkrijgenden vergunnen is verleend tot de oprigting van een
Spekslagterij in het pand wijk B Nos. 555/556.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 JUNIJ 1877

Raadsvergadering.
SMILDE, 7 Junij. Tegenwoordig de heeren: van Veen, Homan, Fledderus, van der Veen,
Wessemius, Wind, Homan Kijmmell en Sickens, later ook de heer de Vries. Afwezig de heer
Drenthen.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. berigten van de hulponderwijzers R. Tingen en F. Koopmans, dat zij de benoemingen aan de
scholen te Kloosterveen en Hijkersmilde aannemen;
b. een resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring en terugzending van het kohier van den
hoofdelijken omslag, dienst 1877.
2. Een ingekomen adres van Jb. Roemer en 23 andere ingezetenen, betreffende de vestiging van
een post- en telegraafkantoor alhier, wordt, als ongezegeld, buiten behandeling gelaten.
3. De rekening van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur over 1876 wordt in
handen gesteld van de heeren Fledderus, Homan Kijmmell en Wessemius, tot onderzoek en
rapport in de volgende vergadering.
4. Overeenkomstig het voorstel van het dagel. bestuur wordt, zonder stemming, besloten aan den
hoofdonderwijzer te Hoogersmilde, over het tijdvak van en met 15 maart tot en met 5 Mei 1877,
een toelage te verleenen van f 5 per week en zulks voor het door hem aangesteld hulppersoneel,
gedurende de vacature van hulponderwijzer aan zijne school.
5. Worden ter tafel gebragt twee concept-besluiten van burg. en weth. tot toevoeging van- en afen overschrijving op verschillende posten van de gemeente-begrootingen over 1876 en 1877. Na
voorlezing daarvan, alsmede van de daarbij behoorende nota’s ter toelichting, worden ze
onveranderd vastgesteld.
6. Komt in behandeling eene missive van den Minister van Finantiën, waaruit blijkt, dat de
Minister bereid is om het bestaande hulpkantoor alhier door een postkantoor te vervangen, onder
voorwaarde, dat door de gemeente een gebouw worde gesticht voor kantoor met woning voor den
directeur, voor welk gebouw dan door het Rijk een huurprijs van f 500 ’s jaars zal worden
vergoed. De Minister geeft tevens in overweging, of de oprigting van een vereenigd post- en
telegraaf in deze gemeente niet de voorkeur zou verdienen.
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