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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 MAART 1878

Raadsvergadering.
SMILDE, 7 Maart. Afwezig de heeren van der Veen, Fledderus, Drenthen, de Vries en Homan
Kijmmell.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Komt ter tafel een schrijven van het bestuur van het veenschap “de Zeven Blokken”, waarin wordt
medegedeeld dat in de vergadering van 22 Febr. j.l. besloten is eene commissie af te vaardigen naar
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, teneinde te bevorderen dat als rigting voor de
verbinding der Drentsche en Friesche wateren niet de Norgervaart, maar de Meesters- of
Grietmanswijk worde gekozen en met verzoek aan den raad om, ter dezer zake, eveneens te
handelen.
Na de mededeeling van den voorzitter, dat door het gemeentebestuur reeds een adres in den geest als
door het bestuur van ’t veenschap bedoeld aan den Minister is ingezonden, waarin alle gronden zijn
aangevoerd, die vóór genoemde rigting pleiten, wordt besloten om deze missive eenvoudig voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur wordt, zonder stemming, besloten om,
behoudens goedkeuring door Ged. Staten, de voorjaarsmarkt dit jaar te doen plaats hebben op
Dingsdag 30 April en zulks naar aanleiding van een verzoek door eenige neringdoende Israëlitische
ingezetenen ingediend.
3. Het raadsbesluit dd. 15 November 1877 met het daarbij behoorende plan van de geldleening voor
’t postkantoor wordt, op voorstel van burg. en weth., gewijzigd in deze voege, dat de rente zal
bedragen 4½ percent en dat wordt ingetrokken de bepaling omtrent de opzegbaarheid der gestorte
sommen.
4. Op een adres van de hulponderwijzers aan de openbare scholen te Boven-, Hijker- en
Hoogersmilde, waarbij zij verhooging hunner jaarwedden verzoeken, wordt, met algemeene
stemmen, afwijzend beschikt, met bepaling om aan de adressanten mede te deelen, dat zoodra zij in
het bezit zijn van één of meer aanteekeningen voor moderne talen (zooals dat van den te benoemen
hulponderwijzer te Kloosterveen wordt gevorderd), dan de Raad niet in gebreken zal blijven om aan
hun verlangen te voldoen.
De openbare vergadering wordt daarna opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet.
SMILDE.
Op Donderdag 14 maart 1878,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van de Erven J.L. WOLTERS te Smilde, publieke
verkoop van
EENE KOE,
Eikenhouten KABINET, KLOK, TAFELS, STOELEN, KAST, LADETAFEL, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, een
voorraad MEST, BOERGEREEDSCHAPPEN en verdere roerende goederen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 11 MAART 1878

Patentbladen - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van H.H. Walthaus, D. Hogewind, A. Kremer,
H.M. de Vroome Jzn., Jacob W. de Vries, J. Hoogenkamp, J.B. Ludwig, L. Dijkstra, D. Faber, Johs.
Janssen, Jantje Feijen, M. Blomsma, Hk.J. Hendriks, Hk. Kiers, A. Spier, Jeene Mijlof, Albert Naber
en A.I. Polak, dat zij hunne Patentbladen, voortvloeijende uit het derde kwartaals register der
patentschuldigen van de dienst 1877/78 van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met
maandag den 11den tot en met Zaturdag den 16den Maart 1878.
BOELKEN, Burgem.

