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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 SEPTEMBER 1879

Smilde, 1 Sept. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gemeente alhier door ds. T.
Noordewier te Veenwoudsterwal.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1879

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Van mijne bekeering kan geen sprake zijn, evenmin als van weerhanenpolitiek.
In het openbaar burgerlijk leven, heb ik mij nooit anders dan als liberaal betoond; de notulen van een
12jarige zitting als lid van den gemeenteraad van Smilde strekken tot getuigen.
Mijne benoeming als lid en secretaris der plaatselijke schoolcommissie dienen, dat ik op het gebied
van onderwijs geene nieuwe zienswijze heb gekregen.
Wat het kerkelijk- of godsdienstgebied betreft – dat was niet aan de orde. In dat opzigt hoop ik mijn
3 jaren teruggetrokken leven voort te zetten.
Met verzekering, m. d. r., dat ik u in deze niet meer lastig zal vallen, teeken ik, onder dankzegging,
Nassau, in Pruissen,
uw dw. dr.,
29 Aug. 1879.
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1879

Raadsvergadering.
Smilde, 3 Sept. Afwezig de heeren Hoogerbrugge en de Vries, de eerste met kennisgeving.
1. Na opening der vergadering leggen de herkozen leden J. Homan Kijmmell en J. Drenthen,
benevens de nieuw gekozen leden G. de Jonge en W.J. Boelken, de vereischte eeden af en nemen
zitting.
2. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
3. Voor informatie wordt aangenomen een resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het
raadsbesluit van 12 Augustus 1879 no. 4, waarbij eene som van f 700 van het batig slot der rekening
over 1878 wordt toegevoegd aan de begrooting voor 1879.
4. Door burg. en weth. wordt aangeboden de gemeentebegrooting voor de dienst 1880, en, op
voorstel des voorzitters, op de secretarie ter inzage van de leden nedergelegd.
De openbare vergadering wordt daarna opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet.
BEGROOTING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de GemeenteBegrooting voor de sienst 1880 op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen van en met den
5den September tot en met den 20sten September 18789 en in afschrift, tegen betaling der kosten,
algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
brengt ter kennisse van belanghebbenden, dat van af heden, gedurende acht dagen, ter visie is
nedergelegd: te halen bij KUIPER en te Smilde bij HOMAN het KOHIER van OMSLAG over den
TURF, dienst 1879.
Assen, 3 September 1879.
Het Bestuur van het Veenschap voornd.:
H.S. GRATAMA,
voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA,
Secretaris.

