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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 7 SEPTEMBER 1878

SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de BEGROOTING
van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, voor het jaar 1879, gedurende 14 werkdagen, te
rekenen van en met Zaturdag den 7den dezer maand, op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal
liggen, en, in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester en S. KOOGER, Secretaris.
Raadsvergadering.
Smilde, 5 Sept. Afwezig de heeren van der Veen, Drenthen en Wind; de eerste met kennisgeving.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorigen zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Wordt vastgesteld het eerste suppletoir kohier van de hondenbelasting, dienst 1878, ter somma
van f 12.
2. Wordt goedgekeurd de begrooting van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur voor
1879 en voor dat jaar toegekend een subsidie uit de gemeentekas van f 2950.
3. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wordt voorloopig vastgesteld de
gemeenterekening over 1877, met een batig saldo van f 1291.455.
4. Door de burgemeester en wethouders wordt aangeboden de gemeentebegrooting voor 1879, met
een memorie van toeligting. Op voorstel des heeren Hoogerbrugge wordt besloten om die stukken
niet te stellen in handen van een commissie, daar toch ieder lid op de secretarie daarvan inzage kan
nemen.
5. Met vijf van de acht stemmen wordt tot wethouder herbenoemd de heer H. van Veen. Eén stem
was uitgebraght op den heer Homan Kijmmell, terwijl twee briefjes blanco waren.
De vergadering werd daarna met gesloten deuren voortgezet.
AARDAPPELS – SMILDE.
Op Vrijdag 13 Sept. 1878,
des middags te 3 uur, te Smilde, op het land, publieke verkoop van
3 hectaren opstamstaande
AARDAPPELEN,
achter den Molen aan de Molenwijk en 1 hectare op de Grietmanswijk bij J.A. HOOGEVEEN , ten
verzoeke van Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde.
Bijeenkomst achter den Molen.
’s Middags te 4 uur in “de Veenhoop”
verkoop van in hokken staande
HAVER,
achter in het Eekhoutsblok bij de Dwarswijk, ten verzoeke van den Heer HOIJER.
Notaris: Mr. H. VAN LIER
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DINGSDAG 10 SEPTEMBER 1878

Smilde, 8 Sept. In de Chr. Geref. kerk alhier trad heden als spreker op de heer prof. Brummelkamp
van Kampen. Eene groote menigte volks was zamengestroomd om den begaafden man te hooren,
zoodat het vrij ruime kerkgebouw bezwaarlijk meer toehoorders kon bevatten. Van harte hoopt men
schielijk eens weder den heer B. te mogen hooren.
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Smilde, 11 Sept. Op onze jaarmarkt was heden de aanvoer van koeijen niet zeer groot, de handel was
nog al levendig en de bedongen prijzen hoog. Varkens, schapen en geiten werden in vrij grooten
getale ten verkoop aangeboden; varkens waren laag in prijs, zoowel de volwassene als de biggen;
schapen waren duur en ook voor geiten werd flink geld besteed.

