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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1886

Raadsvergadering.
Smilde, 30 Aug. Afwezig de heeren Hoogerbrugge en Pot.
Na opening der vergadering wordende notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. voor informatie worden aangenomen:
a. een schrijven van den heer Hoogerbrugge, dat hij door afwezigheid verhinderd is de vergadering
bij te wonen;
b. eene resolutie van Gedep. Staten tot goedkeuring van het eerste suppletoir kohier van den
hoofdelijken omslag, dienst 1886.
2. overeenkomstig het voorstel van de commissie van onderzoek wordt zonder stemming voorloopig
vastgesteld de gemeenterekening over 1885:
in ontvangst op
f 25827.10
in uitgaaf op
f 22910.705,
voordeelig saldo
f 2916.395.
3. Namens het dagelijksch bestuur wordt door den voorzitter aan de raad aangeboden de
gemeentebegrooting voor 1887, en in handen gesteld van de heeren Homan Kijmmell, Drenthen en
van Veen tot onderzoek en rapport.
De vergadering wordt gesloten.
SMILDE.
Gemeentebegrooting 1887.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de
Begrooting van de Inkomsten en Uitgaven, voor den dienst 1887, op den 30sten Augustus 1886
aan den Raad is aangeboden; dat gemelde Begrooting voor een ieder op de Gemeente-Secretarie ter
lezing zal liggen van en met den 1sten tot en met den 16den September 1886, en voorts, in afschrift,
tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1886

JACHTVELD.
Hijker- en Hoogersmilde.
Bij enkele inschrijving, met gesloten briefjes, zal worden VERHUURD, voor één jaar, het
JACHTRECHT op de Landerijen en Heidegronden, gelegen tusschen den Leemdijk en
Loodengracht, groot pl. m. 500 H.A.
Billetten moeten worden ingeleverd vóór of op den 7den September 1886 bij de Erven A.
SPIER te Hoogersmilde, waar nadere inlichtingen zijn te bekomen.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1886

WATERSCHAP
de Zeven Blokken.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat het KOHIER
over de Gronden, dienst 1886, alsmede de KOHIEREN over de Gronden belast met het onderhoud
van de Evert Hendriks-, Jonkers-, Grietmans-, Sickens- en de Van Liersbrug, van af den 8sten
September tot en met den 15den September a.s. ter inzage liggen ten huize van den Secretaris den
Heer P.J. KRAMER.
Smilde, 2 September 1886.
Namens het Bestuur,
J. DRENTHEN, wn. Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

