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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 20 FEBRUARIJ 1880

Smilde, 18 Febr. Hedenavond werd hier eene vergadering gehouden van de aandeelhouders in den
ontworpen stoombootdienst Smilde-Assen, v.v. Er is besloten de zaak met den grootst mogelijken
spoed te behandelen en de boot alleen voor het vervoer van passagiers te bestemmen.
Ze zal driemaal daags de reis afleggen en wel van af de “Witte Wijk”.
Met de voorloopige ten uitvoerlegging, het koopen van eene boot etc. zijn belast de h.h. W.J. Boelken,
M.A. Hoogerbrugge, J.W. de Vries, J. de Vries en P. Wessemius.
Smilde – Hoofdelijke Omslag.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat op de
gemeente-Secretarie van en met Zaturdag den 21sten Februarij tot en met Maandag den 8sten Maart
1880 ter inzage van een ieder zal liggen het primitief Kohier van den Hoofdelijken Omslag voor
het jaar 1880.
Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 8 Maart 1880 bij den Gemeenteraad schriftelijk worden
ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde – Hondenbelasting.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op de
gemeente-Secretarie van en met Zaturdag den 21sten Februarij tot en met Maandag den 8sten maart
1880 ter inzage van een ieder zal liggen het Primitief Kohier van de belasting op de Honden voor
het jaar 1880.
Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 8 Maart 1880 bij den Gemeenteraad schriftelijk worden
ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
SMILDE.
Op Dingsdag 24 Febr. 1880,
des avonds te 7 uur, zal, ten huize van mej. de Wed. R.J. SCHUT te Smilde, publiek worden geveild:
Eene Behuizinge
en 4 kampen Land, aan de van Lierswijk te Smilde, ten verzoeke van de Wed. T. VAN DER VELDE.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 FEBRUARIJ 1880

Hijkersmilde en Kloosterveen, 19 Febr. Alle leden der Ned. Herv. gemeente alhier, voorkomende op
den daartoe vastgestelden staat, waren uitgenoodigd hedenmiddag hunne stem uit te brengen, om te
verklaren of zij van oordeel zijn, dat de stemmingen en verkiezingen in deze gemeente zullen blijven
opgedragen aan de manslidmaten, zooals die zijn bedoeld bij art. 3, al. 2 en 3 van het algemeen
reglement voor de Hervormde kerk in het Koningrijk der Nederlanden, welke alinea’s aldus luiden:
“Stemgeregtigde leden eener gemeente zijn alle manslidmaten, die onder haar ressort wonen, den
ouderdom van 23 jaren bereikt hebben en ten minste één jaar geleden, hetzij bij den kerkeraad
geloofsbelijdenis hebben afgelegd, hetzij op ingediende attestatie of bewijs van lidmaatschap als
lidmaten der gemeente erkend zijn.
“Geen stemregt wordt uitgeoefend door hen, die onder censuur of curateele staan, of in het jaar, dat
aan de stemming of verkiezing voorafgaat, door eenig armbestuur zijn bedeeld geworden.”
Ter toelichting voor de leden der Herv. gem. had de kerkeraad omtrent de wijze van stemmen het
volgende ter algemeene kennis gebragt:
“Gehuwde vrouwen en minderjarigen moeten om het stembiljet te kunnen inleveren vergezeld zijn en
bijgestaan worden door hunne mannen of voogden, weduwen en alle mans- en ongehuwde
vrouwelijke lidmaten zullen zonder bijstand hunne stembiljetten mogen uitbrengen.”
Van de 472 uitgebragte stemmen verklaarden 470 zich vóór het bestuur der kerk door de
manslidmaten, zoodat met overgroote meerderheid is aldus besloten.

