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ZATURDAG 16 OCTOBER 1880

2. Op het adres van H. Hulst en J.P. Hatzmann, als borgen van wijlen C.F. Seidel, verzoekende
geheele kwijtschelding der boete voor de te late oplevering van de vertimmering aan de
onderwijzerswoning te Hoogersmilde, wordt afwijzend beschikt, en voorts, op voorstel van burg. en
weth. besloten, aan adressanten te kennen te geven, dat de aannemingssom zal worden uitbetaald
onder aftrek van de kosten van het meerder toezigt en van f 50 boete, alles onder goedkeuring van
Ged. Staten van Drenthe.
3. Overeenkomstig het voorstel van het dagelijksch bestuur wordt besloten: Tot dekking der kosten
van de verbouwing der onderwijzingswoning te Hoogersmilde, ten laste der gemeente, eene
geldleening te sluiten groot twaalf honderd gulden, tegen eene rente van 4½ procent ’s jaars, op de
voorwaarden als in het hierbij behoorende plan zijn omschreven. In dat plan van geldleening komt
het volgende voor:
a. In de geldleening zal kunnen worden ingeschreven in ronde sommen van zes honderd gulden;
b. de rente zal verschijnen en eischbaar zijn op den 31sten December van ieder jaar en voor het eerst,
te rekenen van af den dag der storting van de ingeschreven som, worden uitbetaald de den 31sten
December 1880;
c. de aflossing dezer leening zal in twee gedeelten plaats hebben, te weten: 1. het eerste gedeelte, ten
bedrage van ongeveer de helft, uiterlijk eene maand nà ontvangst der Rijks- en provinciale subsidiën,
en 2. het tweede gedeelte of de wederhelft, op den 31sten December 1882, of zooveel vroeger als
door het gemeentebestuur van het Rijk wordt ontvangen op de opbrengst der te onteigenen
gemeentegrond aan den mond der Norgervaart;
d. na de goedkeuring van dit besluit door Ged. Staten der provincie zal de gelegenheid tot
deelneming in deze geldleening worden opengesteld op een door burg. en weth. te bepalen tijdstip;
e. ingeval méér wordt ingeschreven dan het bedrag dezer leening, zal door het gemeentebestuur , bij
loting, worden uitgemaakt, welke inschrijvingen worden aangenomen;
f. de storting van het bedrag der inschrijvingen zal plaats hebben ten kantore van den gemeenteontvanger binnen acht dagen na de kennisgeving van burg. en weth., tegen overgifte van obligatie;
g. de obligatiën worden afgegeven op naam of in blanco, ter keuze van den inschrijver.
4 De begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 18881 wordt, met
algemeene stemmen, vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 28.388.40.
De vergadering wordt daarna gesloten.
Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de
BEGROOTING
voor het jaar 1881 ter inzage zal liggen in DE OUDE VEENHOOP van af den 18den tot en met den
28sten October a.s., en dat de
SCHOUW
over de WEGEN en VOETPADEN zal worden gehouden tusschen 25 en 31 October a.s.
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 19 OCTOBER 1880

Hijkersmilde en Kloosterveen, 17 Oct. Onze geachte predikant, ds. W. Klercq, heeft het
voornemen, Zondag 7 November a.s. zijne afscheidspredicatie te houden.
Stoomboot “Smilde I”
zal, van af heden, dagelijks, behalve Zondags, varen als volgt:
Vertrek van Smilde ( Wittewijk) des morgens 8 uur.
Vertrek van Assen des voormidd. 11.20.
Vertrek van Smilde des midd. 1.20.
Vertrek van Assen des namidd. 5.15.
Zullende des Dingsdags de afvaart de SMILDE plaats hebben, in plaats van anders 8 uur, te 6.15 ’s
morgens.
De DIRECTIE.

