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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1883

Raadsvergadering.
Smilde, 30 Aug. Afwezig: de heeren Homan Kijmmell, G. de Jonge en Wind.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor informatie worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van Ged. Staten tot goedkeuring van het eerste
suppletoir kohier van den H.O. over 1883; en
b. eene resolutie van Ged. Staten waarbij wordt afgewezen de reclame van E.K. Punter tegen zijn
aanleg op het kohier van de H.O. over 1883.
2. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wordt zonder stemming voorloopig
vastgesteld: de gemeente-rekening over 1882:
in ontvangst op
f 26851.16
in uitgaaf op
f 24910.87
-------en alzoo met een
batig saldo van
f 1940.29
3. Door burgemeester en wethouders wordt aangeboden: de begroting van inkomsten en uitgaven der
gemeente, voor de dienst 1884, en in handen gesteld van de heeren C.H. de Jonge, Drenthen en van
Veen, tot onderzoek en rapport.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.
35jarige Echtvereeniging
VAN

A.G. HATZMANN
EN

M.N. HATZMANN- SEIDEL.
Smilde, 1 Sept. 1883.
Begrooting.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Begrooting van
de Inkomsten en Uitgaven dier Gemeente, voor de dienst 1884, door hen op den 30sten Augustus
jongstleden aan den Raad aangebooden, van en met den 1sten tot en met den 17den September
aanstaande op de Gemeente-Secretarie ter lezing zal liggen, en in afschrift, tegen betaling der kosten,
algemeen verkrijgbaar is gesteld.
Smilde, 31 Aug. 1883.
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secr.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 3 SEPTEMBER 1883

Smilde.
Landbouw-Tentoonstelling.
De BURGEMEESTER van Smilde noodigt de ingezetenen dier gemeente uit om op Vrijdag den 7den
September aanstaande van hunne ingenomenheid met bovengenoemde Tentoonstelling te doen
blijken door het uitsteken van vlaggen uit hunne woningen.
Smilde, 1 Sept. 1883.
De Burgemeester voornoemd, BOELKEN.
Smilde, 1 Sept. Een gedeelte der schapen, welke hier door den heer Cohen worden vetgeweid, lijden
ontzettend van eene soort maden, die zich in de huid dier dieren nestelen en zich door groote
vraatzucht onderscheiden.
Een schaap is reeds bezweken; men vreest dat de plaag verder om zich grijpen zal.

