blad 1885n
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1885

Smilde, 23 Sept. Hier circuleeren twee adressen, welke aan den gemeenteraad gericht zullen worden.
In het ééne wordt verzocht het schoolgeld op de openbare scholen te verhoogen; in het andere wordt
de wensch uitgedrukt, dat aan dit verzoek geen gevolg worde gegeven.
Waterschap: de Molenwijk.
VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden op Zaterdag 3 October a.s., des voormiddags ten
10 uren, ten huize van J.H. WIND.
Punten van behandeling:
1e. Bespreking over ontwerp-begrooting dienst 1886 en machtiging tot het opnemen van gelden,
ingeval van uitgaven voor nalatige onderhoudplichtigen.
2e. Kennisgeving van eene missive van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
betreffende de overname van de Molenwijkssluis.
3e. Mededeeling van den verkoop van de locomobiel en de onderhandeling over ’t kolenhok.
4e. Het benoemen van 2 leden van ’t bestuur, door periodieke aftreding van den Heer J. HOMAN
KIJMMELL en door het bedanken van den Heer H.A. VENEKAMP.
Smilde, 23 September 1885.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1885

Smilde, 24 Sept. Een paar jongelui te dezer plaatse hadden besloten tot een huwelijk. De voltrekking
wordt nu echter door eene onvoorziene omstandigheid bemoeielijkt. Het blijkt namelijk, dat het
meisje als een mannelijk persoon staat in de registers van den burgerlijken stand.
WATERSCHAP
“de Zeven Blokken”.
VERGADERING van Stembevoegde Ingelanden van het Waterschap “de Zeven Blokken” op Vrijdag
den 2den October 1885, des voormiddags ten 10 uren, ten huize van de Wed. HOMAN.
Punten van behandeling:
1e. Bespreking van de begrooting voor 1886 in verband met het nieuwe plan van waterafvoer.
2e. Machtiging aan het Bestuur tot opnemen van gelden, ingeval van voorschotten voor nalatige
onderhoudplichtigen.
3e. Verslag van het Bestuur aangaande de opschooningen in 1884/85 van de Waterleidingen tot afvoer
van het overtollig water.
4e. Bespreking over de verbetering van stuwen en waterkeeringen.
5e. Stemming van één lid van het Bestuur wegens periodieke aftreding van het bestuurslid den Heer
E.R. HOMAN.
Smilde, 23 September 1885.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 28 SEPTEMBER 1885

Ondertrouwd:
KLAAS FEIJEN
en
KLAASJE SPIJKMAN.
Smilde, 27 Sept. 1885.
PROTESTANTENBOND – SMILDE.
OPENBARE VERGADERING op Woensdag 30 Sept. ’s avonds 7 uur, in de “Nieuwe Veenhoop”.
Spreker: de Heer P. H. ROESSINGH te Emmen.

