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DANKBETUIGING 

De ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen 

hartelijken dank 

voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij zijne benoeming tot Burgemeester dezer 

gemeente; alsmede aan de Burgerij van Smilde, die voor hem den 17den September ll., den dag zijner 

installatie, tot een onvergetelijken dag heeft gemaakt. 

Smilde, 7 October 1888.       M.A. HOOGERBRUGGE. 

TE KOOP, 

bij E.J. TONCKENS te Smilde, een zeer vette 

STIER, 

wegende pl. m. 1000 halve kilo’s. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 9 OCTOBER 1888 
 

Smilde, 8 Oct. De heer Harm Wichers alhier is benoemd tot commies 4de klasse bij de directe 

belasting te Rozendaal, prov. Noord-Brabant, om de volgende week die betrekking in ’s Rijks dienst te 

aanvaarden. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 8 Oct. Behalve den heer J. Drenthen zijn alle leden tegenwoordig. 

De voorzitter, de heer M.A. Hoogerbrugge, opent de vergadering en zegt, na de trekking der 

rondvraag, dat er geene stukken zijn ingekomen. alleen wenscht hij den Raad mede te deelen, dat de 

geldleening is volgeteekend. 

Daarna verzoekt de voorzitter, dat de Raad burg. en weth. machtige om het saldo van het renteloos 

voorschot af te lossen en zoo noodig de gelden thans in deposito op te eischen. 

Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. 

Vervolgens brengt de voorzitter het punt armwezen aan de orde en zegt, dat, na het door den Raad 

genomen besluiten tot opheffing van het armwerkhuis, eene  voorloopige regeling gewenscht,  ja 

bepaald noodzakelijk is. Hij geeft daarom den Raad in overweging eene commissie te benoemen om te 

dienen tot consideratie en advies. 

Conform wordt besloten  en tot leden dier commissie worden benoemd de heeren J. Homan  Kijmmell, 

M. Fernhout, J.W. de Vries, W. van Veen en de voorzitter. 

Daarna komen aan de orde de reclames tegen den hoofdelijken omslag, en wenscht de voorzitter van 

de leden te vernemen, of zij die in open of gesloten zitting wenschen te behandelen. Hem persoonlijk 

is het onverschillig, ja hij geeft zelfs de voorkeur aan het eerste. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor de reclames met gesloten deuren te behandelen; welk voorstel 

door de heeren J.W. de Vries en P. Wessemius wordt ondersteund. 

De heer Pot zegt, met dit voorstel niet mede te kunnen gaan, daar hij door ongepaste mededeelingen 

uit geheime vergaderingen reeds zeer veel bitters heeft ervaren, ook heden nog. Hij heeft daarom 

besloten dergelijke vergaderingen niet meer bij te wonen en zal, mocht de Raad in den geest van het 

voorstel besluiten, de vergadering verlaten. 

Den voorzitter spijt het, dat een lid van den gemeenteraad in deze misbruik heeft gemaakt van datgene, 

wat hier ter goede trouw en uit volle overtuiging was besproken en besloten; hij geeft echter den heer 

Pot in overweging, op zijn besluit terug te komen en zal, indien de Raad voortaan besluiten mocht met 

gesloten deuren te vergaderen, den leden tevens geheimhouding opleggen. 
-vervolg op blad 1888u2 

Heden overleed, na eene langdurige ongesteldheid, onze geliefde vader ALBERTUS HENDERIKUS 

ROOSEBOOM, in den ouderdom van ruim acht en zestig jaren. 

Smilde, 6 October 1888.       Uit aller naam: 

W. ROOSEBOOM. 

Strekkende deze tot eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden. 
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