
blad 1888w3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 NOVEMBER 1888 
 

 SMILDE. 

Op Maandag 19 Nov. 1888, 

des avonds te 6 uur, zullen te Smilde, in het Logement van M. WIND, in “de Oude Veenhoop”, 

publiek worden geveild: 

1. EENE 

BEHUIZINGE 

met Arbeiderswoning en uitmuntende plaats Land aan de Hoofdvaart te Smilde, N.-W.zijde, zijnde 

plaats 6 in het 4de blok, groot 6 hectaren, 29 aren, 20 centiaren, thans bewoond door de Wed. GOUKE 

DE JONGE. 

2. Een Huis met twee Woningen en Land aan de N.-W. der Hoofdvaart te Smilde, op plaats 7 in het 

4e blok, groot 34 aren, 68 centiaren. 

3. Een uitmuntende Dwarsplaats aan de Meesterswijk te Smilde, zijnde plaats 20 in het 4e blok, groot 

9 hectaren, 29 aren, 10 centiaren. 

4. Eene Dwarsplaats met daarop staand Huis aan de Meesterswijk te Smilde, afkomstig van DE 

VROOME, groot 9 hectaren, 38 aren, 80 centiaren. 

5. Een kamp Land op de Grietmanswijk, groot 68 aren, 50 centiaren, sectie I no. 1015. 

6. Drie kampen Land, sectie I no. 404, groot 59.10 A., no. 740, groot 53.30 A. en no. 493, groot 67. 

30 A. 

7. Een kamp Land aan de Molenwijk te Smilde, sectie G no. 654, groot 1.04.00 H. 

8. Bosch en Dalgrond, Zuid-O. der Hoofdvaart, groot 4.57.40 H. 

9. Een perceel Ondergrond op de van Lierswijk te Smilde, groot 1.29.60 H. 

10. Een perceeltje Heideveld onder Halen, gemeente Beilen, sectie B. no. 630, groot 1.18.00 H. 

11. Een perceel Bovenveen onder Norg aan de Brugge Wijk, groot pl. m. 32 A. 

12. Een dito perceel Bovenveen aldaar, groot pl. m. 5 aren en 

13. Een perceel Bovenveen in het Mandeveen onder Halen. 

Alles ten verzoeke van de Weduwe en Erven wijlen de Heer G. DE JONGE te Smilde. 

Notaris:  Mr. H. VAN LIER. 

 

Raadsvergadering. 

Smilde, 9 Nov. Tegenwoordig alle leden. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen eene missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van een vorig raadsbesluit tot af- en 

overschrijving van eenige posten, welk schrijven voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, waarbij zij naar aanleiding der en de vorige vergadering 

vastgestelde politie-verordeningen in overweging geven in enkele artikelen eene kleine wijziging of 

aanvulling te maken. 

Artikelsgewijze wordt daartoe met algemeene stemmen besloten. 

Ingekomen eene missive van Ged. Staten, meldende, dat zij het niet raadzaam achten een suppletoiren 

hoofdelijke omslag te heffen tot dekking van het tekort van het armwezen dienst 1887, daar zij dit in 

strijd achten met art. 245 der gemeentewet. Zij geven in overweging deze post te brengen op de 

begrooting dienst 1889 en dientengevolge den post hoofdelijke omslag dienst 1889 met zoodanig 

bedrag te verhoogen. 
De heer Pot kan zich niet met het gevoelen van Ged. Staten vereenigen; de hoofdelijke omslag in het 

volgende jaar is eenmaal hoog genoeg. Spreker geeft in overweging, terug te komen op het vroeger 

besluit om dien post te erkennen. 

De heer Sickens beweert, dat, nu Ged. Staten advies geven om dezen post op den dienst 1889 te 

brengen, men niet anders kan, wil men de zaak door dat college zien goedgekeurd. 

De heer Fernhout zegt, dat de Raad toegeeflijk geweest is dezen post te accepteeren, vertrouwende 

dat het door een suppletoiren hoofdelijken omslag nog dit jaar kon worden gedekt; nu evenwel 

Gedeputeerde Staten daartoe geen toestemming meenen te moeten geven, kan hij met de meening van 

den heer Pot wel medegaan, want wordt die som het volgend jaar ingevorderd, dan wordt de laatste 

verkozen raadsleden en het nieuwe bestuur verhooging van de uitgaven der gemeente ten laste gelegd; 

dat is toch niet het geval en daartoe wil hij ook niet medewerken. 
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