blad 1884o
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 OCTOBER 1884

Smilde, 20 Oct. Het water heeft hier heden een offer geëischt. De ongeveer 16jarige zoon van T.
Drijver namelijk is van eene draai gevallen, die dicht bij de ouderlijke woning over eene wijk is
gelegd. Niemand in huis had iets van het ongeluk vernomen, dat eerst werd ontdekt toen een
voorbijganger het lijk zag drijven.
DE KIESVEREENIGING
“VOORUITGANG”
te Smilde
stelde in hare vergadering van 18 October j.l. met algemeene stemmen tot Candidaten voor het
Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Heeren:
Mr. L. Oldenhuis Gratama
en
W.A. baron van der Feltz.
Smilde, 19 October 1884.
Namens het Bestuur:
H.C. PRINS, Voorzitter.
J. HOOGERBRUGGE, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 OCTOBER 1884

Smilde, 22 Oct. Gisteravond werd hier, onder presidium van ds. J. Nierstrasz, een vergadering
belegd van de anti-revolutionaire kiesvereeniging. Als candidaten voor het lidmaatschap der Tweede
Kamer zijn gesteld de heeren jhr. mr. M.A. de Savornin Lohman te Assen en mr. D.P.D. Fabius te
Amsterdam.
Men zal hier werken uit alle macht. De kiezers zullen in hunne woningen worden opgezocht.; de
twijfelachtigen zal men trachten over te halen en de zwakken zullen worden aangemoedigd.
Liberalen, weest op uwe hoede!

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 25 OCTOBER 1884

Raadsvergadering.
Smilde, 23 Oct. Tegenwoordig alle leden.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 12 Sept. j.l., waarbij
gewijzigd is de gemeentebegrooting voor 1884;
b. een resolutie van Ged. Staten waarbij is gesloten de gemeente-rekening over 1883;
c. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 9 dezer.
2. Overeenkomstig daartoe gedaan verzoek wordt met algemeene stemmen aan den onderwijzer G.
Bathoorn te Kloosterveen eervol ontslag verleend, met ingang van den 13den November aanstaande.
3. Met algemeene stemmen wordt vastgesteld de gemeente-begrooting voor 1885, in ontvang en
uitgaaf op f 25833.485, nadat vooraf alle daarop voorkomende posten afzonderlijk waren behandeld.
De vergadering wordt gesloten.
Waterschap
“de Zeven Blokken”.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbend kennis, dat eene wijziging
op art. 4 der ontvangsten, alsmede op art. 4 der uitgaven, op de primitieve Begrooting, dienstjaar
1884, bij het Bestuur voorloopig vastgesteld, van den 30sten October tot en met den 6den Nov. a.s.
ter inzage liggen ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde.
Smilde, 23 Oct. 1884.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter
C.A. VERHOEVEN, Secretaris.

