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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 30 JULIJ 1878

Op Zaterdag 3 Augustus,
te 5 uur, zal, ten verzoeke van ALBERT OTTEN, achter de plaats van den Heer W. VAN VEEN nabij de
Beilervaart te Hoogersmilde, worden verkocht:
OP STAM STAANDE HAVER en ROGGE.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 31 JULIJ 1878

Raadsvergadering.
Smilde, 29 Julij. Afwezig de heeren Homan Kijmmell en Wessemius.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd vastgesteld.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger, waaruit blijkt, dat er op den 6den
Julij j.l. in kas was eene som van f 1.98½;
b. eene resolutie van Gedep. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging der gemeentebegrooting over 1877;
c. een resolutie van datzelfde collegie, waarbij wordt goedgekeurd het raadsbesluit van 11 Junij j.l.
betreffende het aangaan van eene geldleening voor ’t post- en telegraafkantoor met het daarbij
behoorende plan van aflossing en rentebetaling; - en
d. een resolutie van datzelfde collegie tot goedkeuring van het besluit dezer vergadering, om aan den
hoofdonderwijzer te Hoogersmilde eene toelage van f 5.- ’s weeks te verleenen voor aangesteld
hulppersoneel tijdens de jongste hulponderwijzersvacature aan zijne school.
2. De gemeente-rekening over 1877, zoomede de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor
1879, worden aan de raad aangeboden en door den voorzitter in handen gesteld van eene commissie,
bestaande uit de heeren Homan Kijmmell, Wind en de Vries, tot onderzoek en rapport in de volgende
vergadering.
3. Wordt overgegaan tot het opmaken van dubbeltallen voor twee leden van het Collegie van zetters
wegens periodieke aftreding op 1 Januarij 1879. - De uitslag van de gehouden stemmingen is, dat voor
het aftredende lid H.P. Sickens zullen worden voorgedragen: de heeren H.P. Sickens en Johs.
Drenthen en voor het aftredende lid Johs. Drenthen; de heeren Johs. Drenthen en P. Wessemius. Niet meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.
Heden behaagde het den Heer, door den dood zeer onverwachts van mijne zijde weg te nemen mijn
geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader J. OFFEREINS, in den ouderdom van 75 jaar
en 6 maanden, na eene gelukkige echtvereeniging van 50 jaar den 6 maanden.
De hoop op een zalig wederzien doet mij stillen berusten in de wegen van Hem, wiens doen wijsheid
en liefde is.
Smilde, 29 Julij 1878.
Wed. J. OFFEREINS, geb. WINSEMIUS.
Mede uit naam der kinderen en behuwkinderen.
Eenige en algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden.
Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het eerste suppletoir voljaars
schattingskohier voor de Belasting op het Personeel, dienst 1878/79, door den Provincialen
Inspecteur is executoir is verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven;
zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
30 Julij ’78.
BOELKEN, Burgemeester.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de rekening van
inkomsten en uitgaven dier gemeente, over het jaar 1877, gedurende 14 dagen, van af den 31sten
Julij 1878, op de gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen en in afschrift, tegen betaling der kosten,
algemeen verkrijgbaar is gesteld.
Burgemeester en Wethouders voornoemd: BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

