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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 22 MAART 1890

Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis:
1. dat door hen is opgemaakt een ontwerp tot wijziging van de Tabel der Wegen, die aan het
toezicht van het Gemeentebestuur onderworpen zijn;
2. dat dit ontwerp gedurende dertig dagen, te rekenen van en met den 24sten dezer maand, ter
Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen;
3. dat vóór den 29sten April aanstaande bij den Gemeenteraad schriftelijke bezwaren kunnen
worden ingediend.
Smilde, 21 maart 1890.
Burg. en Weth. voornoemd:
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris. S. KOOGER.
WATERSCHAP
DE MOLENWIJK.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap maakt aan onderhoudplichtigen bekend, dat wegens
te korte voorligging, van af den 27sten Maart a.s., ten huize van den Secretaris van bovengenoemd
Waterschap acht dagen zullen voorliggen:
1e. het kohier wegens het vernieuwen der Brug, liggende over den mond van de Dwarswijk,
loopende uit de Duikerslootswijk, in de perceelen sectie G nos. 788 en 1737, en
2e. het kohier wegens herstellen der Brug, liggende over den mond van de Duikerslootswijk. Beide
dienst 1889.
Smilde, 21 Maart 12890.
Namens het Bestuur:
De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, P.J. KRAMER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 24 MAART 1890

Smilde, 22 Maart. Zijn onze informatiën juist, dan is de leverantie van klaverzaad aan de
Landbouwvereeniging alhier toegewezen aan de firma Wijnne & Co. te Groningen, welke de
voordeeligste aanbiedingen deed, namelijk: rood voor den prijs van 45 ct. het kilo, en het wit
inlandsch, met een kiemkracht van 77.30, tegen den prijs van 55 ct. het kilo, alles vrij van warkruid
en onder controle van het Rijksproefstation te Groningen.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 22 Maart. Naar ons wordt verzekerd, is door een lid der Herv.
gemeente alhier eene poging in het werk gesteld, om het reglement op het beheer der kerkelijke
goederen en fondsen van 20 Januari 1887 weder gewijzigd te krijgen en wel in den geest van het
reglement van 23 Februari 1871, dat o. a. in art. 33 bepaalde:
“Kerkvoogden mogen middelijk noch onmiddellijk deelnemen aan onderhandsche huur of pacht van
goederen of inkomsten onder hun beheer, aan leveringen of aannemingen ten behoeve der
gemeente.”
In art. 35 van het reglement van 20 Jan. 1887 leest men:
“Wanneer een kerkvoogd of notabel aan onderhandsche huur of pacht van goederen of inkomsten
onder hun beheer, aan leveringen of aannemingen ten behoeve der gemeente deelnemen of een
schuldvordering ten haren laste koopen wil, wordt deze zaak behandeld in eene vergadering, waarin
de belanghebbende niet tegenwoordig is. “
Hij wenscht art. 30 van het reglement van 23 Febr. 1871 weder geplaatst te zien voor art. 32 van het
reglement van 20 Jan. 1887, ’t welk luidt”
“Over de ingebrachte bezwaren (tegen het kohier van den hoofdelijken omslag) wordt beslist in eene
gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen en het kohier opnieuw acht dagen ter
visie gelegd, waarna de lijst definitief door kerkvoogden wordt vastgesteld.”
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