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De heer Wessemius is er ook eigenlijk niet voor, de reclames tegen den hoofdelijken omslag met
gesloten deuren te behandelen, doch men moet de particuliere zaken van de reclamanten openbaren
en bespreken, en zal zich daarom bij het voorstel van den heer Homan Kijmmell nederleggen.
De voorzitter is ook niet voor behandeling in geheime zitting, op de reeds vroeger breedvoerig
aangevoerde gronden.
Het voorstel van den heer Homan Kijmmell komt nu in stemming en wordt aangenomen met 8 tegen
3 stemmen.
Tegen: de Vries, Pot en de voorzitter.
Niemand meer het woord verlangende, wordt de openbare vergadering geschorst om over te gaan in
eene zitting met gesloten deuren, tot behandeling van eenige reclames tegen den hoofdelijken
omslag.
Heden overleed mijn geliefd dochtertje ANNIGJE, in den ouderdom van bijna 8 jaren.
Smilde, 28 April 1889.
Weduwe H.W. OFFEREINS, geboren HOMAN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 MEI 1889

Smilde, 30 April. Het college van kerkvoogden en notabelen der Herv. gemeente alhier heeft aan de
leden dier gemeente eene circulaire gezonden, met verzoek om eene vrijwillige geldelijke bijdrage,
teneinde de onvermijdelijke kosten voor de overkomst enz. van den nieuwberoepen leeraar te
dekken. Men hoopt hier dat de deelneeming algemeen moge zijn, opdat bij het college de overtuiging
worde gevestigd, dat de gemeenteleden eendrachtig de kosten vrijwillig helpen dragen en op die
wijze het college van kerkvoogden en notabelen moge bewogen worden van het verder procedeeren
af te zien. Indien de leden der gemeente een goed voorbeeld geven, dan kan het college niet
achterblijven.
Smilde, 29 April. De leden der kiesvereeniging “de Vooruitgang” alhier zijn tegen a.s.
Woensdagavond bijeengeroepen tot het stellen van candidaten voor leden van de Prov. Staten.
In plaats van den heer W.O. Servatius, die verzocht niet weer in aanmerking te komen, wordt onder
anderen genoemd de heer mr. M.O. Gratama, grondbezitter te Assen.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat aan J. KOEKOEK,
wonende te Smilde, en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot oprichting van eene
Slachterij, in het perceel wijk no. 175, staande in de nabijheid van de Osselswijk.
Smilde, 30 april 1889.
Burgemeester en Wethouders,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.
Smilde – Rijksbelastingen.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de uitgifte der
beschrijvingsbiljetten voor de Personeele Belasting en die voor het Patentrecht, beide voor den
dienst loopende van 1 Mei 1889 tot en met den laatsten April 1890, zal aanvangen op Woensdag den
8sten Mei a.s.
Verder wordt den ingezetenen bekend gemaakt, dat tot tegenschatters voor de Personeele
Belasting, dienst 1889/90, zijn benoemd: de Heeren H.T. HOOGEVEEN en P.J. KRAMER, beiden
wonende te Smilde.
Smilde, 30 April 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

