
Smilde, 18 Mei. Gisteravond werd ten huize van mej. de wed. Homan eene vergadering gehouden 

van de Liberale Kiesvereeniging, ten einde candidaten te stellen voor den gemeenteraad en voor de 

Prov. Staten. 

Na breedvoerige besprekingen viel voor den gemeenteraad de keuze op mr. L. Kijmmell. 

Ingekomen was een schrijven van de kiesvereeniging “De Westhoek”, in welk schrijven de steun der 

vereeniging werd verzocht voor de candidatuur van den heer F.B. Löhnis. 

Na stemming bleek voor de vacature-van Lier candidaat gesteld mr. A. ten Oever te Assen, terwijl 

voor andere vacatures werden gekozen de heeren F.B. Löhnis te Frederiksoord en Adolf Hadders te 

Valthermond. 
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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG  19 MEI 1888 
 

Smilde, 17 Mei. De kiesvereeniging “Vreest God, eert den Koning” stelde heden voor den 

gemeenteraad candidaat den heer A. Vos. 

Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van eene dochter A.J. Theisens, echtgenoote van  

J. BOXEN. 

Smilde, 16 Mei 1888. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 MEI 1888 
 

SMILDE. 

De Liberale Kiesvereeniging 

heeft voor den Gemeenteraad CANDIDAAT gesteld: 

Mr. L. KIJMMELL; 

voor de Provinciale Staten: 

(rood stembriefje) 

Mr. A. TEN OEVER te Assen, 

(wit stembriefje) 

ADOLF HADDERS te Valthermond, 

F.B. LÖHNIS te Frederiksoord. 

Smilde, 17 Mei ’88.         HET BESTUUR. 

RAADSVERGADERING. 

Smilde, 18 Mei. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer P. Wessemius. 

Nadat de notulen waren voorgelezen en goedgekeurd, bracht de voorzitter, de heer J.W. Boelken, de 

volgende punten aan de orde: 

1. drie resolutiën van Gedep. Staten, mededeelingen behelzende van vroeger genomene raadsbesluiten. 

2. Mededeeling van de verificatie van de gemeentekas in April ll. 

Een en ander wordt zonder discussie voor informatie aangenomen. 

3. Wijzingen van eenige posten op de gemeentebegrooting, dienst 1887/88. 

4. Vaststelling van het kohier der hondenbelasting, dienst 1888, tot een bedrag van f 390, en wel 

zonder discussie. 

5. Plan van verbouwing der school te Kloosterveen. 

De voorzitter leest een advies voor van de plaatselijke schoolcommissie, daarin voorstellende de 

verbouwing tot 3 localen te bepalen. 

Nadat de heer M.A. Hoogerbrugge dat advies nader had toegelicht, stelde hij (als lid van den Raad) 

voor, met het nemen van een besluit voor die verbouwing tot het volgende jaar te wachten, met het ook 

op de uitvoering der schoolwet in 1890. 

De voorzitter gaf te kennen, dat burgemeester en wethouders in denzelfden geest hadden gesproken. 

Zonder discussie of hoofdelijke stemming werd overeenkomstig het voorstel van den heer 

Hoogerbrugge besloten. 

6. Benoeming van de stembureaux voor de aanstaande verkiezingen. 

Voor de stemming voor lid van den gemeenteraad werden aangewezen de heeren Tonckens en 

Hoogerbrugge, voor de verkiezing van leden voor de Prov. Staten de heeren van Veen en Drenthen. 

Hierna werd, op voorstel des voorzitters, de openbare vergadering veranderd in eene met gesloten 

deuren. 


