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Smilde, 1 Juni. Gisteravond werd hier eene vergadering gehouden der “Liberale Kiesvereeniging”; 

15 leden waren opgekomen. Na het lezen der notulen van de vorige bijeenkomst werd aan de orde 

gesteld de keuze van eenen candidaat voor de Prov. Staten. 

Mededeeling werd gedaan van brieven, toegezonden door de kiesvereenigingen te Rolde, 

Valthermond en de “Liberale Kiesvereeniging” te Assen, in welke brieven de candidatuur werd 

aanbevolen van de h.h. J. Homan, J.G. Borgesius en mr. J.J. Willinge; ook de heer J. Lokker werd 

schriftelijk aanbevolen door kiezers uit Odoorneveen. De heer Willinge, de eenige der genoemde 

heeren met wien men persoonlijk bekend is, werd sterk aanbevolen; tegen zijne candidatuur werd 

niets aangevoerd dan het feit, dat te Assen vele leden der Staten wonen en menige andere gemeente 

er geheel van is verstoken. Na vrij breedvoerige bespreking werd tot stemming overgegaan. De heer 

Willinge werd met elf stemmen candidaat gesteld; drie werden uitgebracht op den heer Homan en 

een briefje was in blanco. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Ik was getroffen over de blijken van warme belangstelling in de kerkelijke aangelegenheden dezer 

gemeente, die de onbekende A. in zijn schrijven in UEds. geëerd blad van Woensdag 29 Mei ll. no. 

125 aan den dag legde. 

Te meer doet het mij aangenaam aan nu men in onzer dagen zoovelen met den rug naar de kerk ziet 

keeren. En van daar, dat ik onder den indruk van dankbaarheid mij verplicht reken den geachten 

schrijver eenige inlichtingen te geven. 

De werkzaamheden aan de pastorie verricht – in het schrijven door A. bedoeld – zijn gedaan op 

verzoek en voor rekening van een ingezetene dezer gemeente, die alleen had verzocht dat het werk 

publiek werd uitbesteed, zonder eenige nadere bepalengen. Die ingezeten is met de 

inschrijvingsbiljetten in kennis gesteld, doch liet de verdere uitvoering en beslissing aan het collegie 

van kerkvoogden over, en daarna heeft dat collegie bij mijne afwezigheid besloten het werk aan den 

laagsten inschrijver op te dragen. 

Ziedaar de toedracht der zaak en zoo ik hoop tot voldoende inlichting. Verder beveel ik mij in de 

belangstelling van A. ten zeersten aan en elke op- of aanmerking zal mij zeer aangenaam zijn, temeer 

indien A. in ’t vervolg konde besluiten zijne stukken te teekenen, daar eene persoonlijke 

kennismaking mij een behoefte is geworden. 

M. d. r., dank voor uwe bereidwilligheid. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 30-5-’89.    Uw dw. dnr., 

J. DE VRIES. 

Zeldenrust. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat door hen geweigerd 

is het verzoek van JACOB MAGNUS Dzn., wonende te Smilde, om oprichting van eene Slachterij, in 

het perceel wijk B No. 8, staande in de nabijheid van de Veenhoopsbrug. 

Smilde, 31 Mei 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd.: 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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SCHOUW over de Waterleidingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeen kennis, dat de SCHOUW over de 

aan hun toezicht onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 11den en den 22sten 

Juni 1889. 

Smilde, 1 Juni 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd,. 

De Burgemeester, M. A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


