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DINSDAG 30 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 28 Aug. De levering der petroleum, ten dienste van de straatverlichting en der openbare 

scholen over het seizoen 1887/88, is door het gemeentebestuur bij aanbesteding gegund aan Mozes 

Polak, winkelier alhier, voor 7¼ cent per liter. 

De werkzaamheden wegens het verbreeden en verdiepen van een gedeelte van het bovenpand der 

Drentsche hoofdvaart vorderen goed en geeft tot hiertoe aan een zestigtal arbeiders werk. 

Ook is de vorige week de aannemer der zeven bruggen, liggende over de Drentsche hoofdvaart 

(bovenpand), met het werk aangevangen door het leggen van twee noodbruggen (bij de Baasbrug en 

Leembrug.) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1887 
 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van K. Snijder, H. Eleveld, F. Hummel, 

H.J. Grit, John. Drenthen, Wed. R. Offereins en J. Punter, dat zij hunne PATENTBLADEN, over het 

eerste kwartaal van den dienst 1887/1888, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met 1 

September tot en met 3 September 1887.     BOELKEN, Burgem. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 31 Aug. In de heden gehoudene raadsvergadering, waarin afwezig waren de heeren E.R. 

Homan en C.H. de Jonge, werd voor kennisgeving aangenomen eene resolutie van Gedep. Staten, 

waarbij het eerste suppletoire kohier, H.O. 1887, is goedgekeurd. 

Verder werd aangeboden de gemeente-begrooting van inkomsten en uitgaven, dienst 1888, en  

gesteld in handen der commissie voor advies en rapport, bestaande uit de heeren J. Homan Kijmmell, 

P. Wessemius en G. de Jong, waarna de openbare vergadering werd gesloten. 

 

SMILDE. 

Gemeente-Begrooting voor 1888. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de 

Begrooting van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, voor den dienst 1888, op heden aan den 

Raad aangeboden, gedurende 14 dagen , te rekenen van en met een 2den September 1887, op de 

Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen, terwijl zij daarenboven, in afschrift, tegen betaling der 

kosten, verkrijgbaar is gesteld. 

Smilde, 31 Augustus 1887.       BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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MAANDAG 5 SEPTEMBER 1887 
 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis, dat de BEGROOTING, dienst 1888, van af den 9den 

September a.s. tot en met den 16den September  a.s. voorligt ten kantore van bovengenoemd 

Waterschap. 

Dat volgens art. 48 van het Algem. Reglement elk Ingelande bevoegd is tegen de Begrooting bij 

Gedeputeerde Staten bezwaren in te brengen. 

Smilde, 3 September 1887. 

Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 
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