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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 2 NOVEMBER 1886

RAADSVERGADERING.
Smilde, 30 Oct. Afwezig de heer C.H. de Jonge.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor informatie worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij de gemeente-rekening over 1885 wordt gesloten;
b. het procesverbaal van kasverificatie bij de gemeente-ontvanger in dato 9 dezer.
2. Op een adres van A. Naber en anderen, houdende verzoek om de Tentingerdraai voor de
gemeente over te nemen tegen eene storting in de gemeentekas van f 100, wordt afwijzend beschikt;
nadat vooraf nog was verworpen een voorstel van den heer Hoogerbrugge om de afkoopsom op f
150 vast te stellen.
3. De begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1887 wordt vervolgens
vastgesteld tot een bedrag in ontvang en uitgaaf op f 47.108.84.
Tevens is besloten tot het aangaan van eene geldleening groot f 24.800, tegen eene rente van 3½
pct., ten einde daarmede af te lossen: een geldleening groot f 5000 rentende 5 pct., eene geldleening
groot f 6500 rentende 5 pct., eene som van f 10.000 (van eene geldleening van f 11.000) rentende 4
pct., zoomede de hypothecaire schuld groot f 3316.80, rustende op het armwerkhuis aan de
Molenwijk, rentende mede 5 pct.
De betrekkelijke posten zijn reeds op de begrooting uitgetrokken, doch het plan van aflossing met de
verdere voorwaarden zal later worden vastgesteld.
De vergadering wordt hierna afgesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 6 NOVEMBER 1886

Getrouwd:

HENDRIK KUURMAN
en
ARENTJE MULDER.

Meppel, Smilde, 4 November ‘86

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 8 NOVEMBER 1886

WATERSCHAP
De Molenwijk.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de Kohieren
over de Gronden, belast met het onderhoud van de Draaivonders over de Molenwijk bij de
Suermonds- en Eekhoutswijk en van de Brug over de Molenwijk midden voor het derde blok, van af
den 12den Nov. tot en met den 20sten Nov. a.s. ter inzage liggen ten huize van den Secretaris den
Heer P.J. KRAMER.
Smilde, 6 Nov. 1886.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KAMER, Secretaris.
Smilde, 6 Nov. Ds. Beunk van Norg trad alhier gisteravond als spreker op voor de afdeeling
“Smilde” van den Ned. Protestantenbond. In eene boeiende rede besprak zijn weleerwaarde de
nieuwe denkbeelden op godsdienstig gebied en wees er op, dat, vooral daar, waar de orthodoxie
heerscht, deze denkbeelden krachtigen tegenstand ondervinden. Ook de vergaderingen van den
Protestantenbond worden op verre na niet door allen goedgekeurd. Spreker wekt echter allen op, die
geen vrede hebben met leerstellingen godsdienst, de bijeenkomsten van den bond te komen
bijwonen.
Zoeke eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid en dit alles zal u worden toegevoegd. Dit
was de tekst van het tweede gedeelte van sprekers rede. Na er op gewezen te hebben, dat het niet de
bedoeling van Jezus kan geweest zijn, deze woorden letterlijk op te vatten, zette spreker uiteen
welken zin men aan bovenstaande woorden moet hechten. De aanhoudende stilte bewees, dat de rede
zeer in den smaak viel.
In eene vergadering van de leden werd daarna de heer G.B. Staal herkozen tot secretaris van de
afdeeling en bepaald, dat de leden voortaan zullen worden verdeeld in 4 klassen. De jaarlijksche
contributie der leden bedraagt respectievelijk f 0.50, f 1.50, f 3 en f 5.

