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Bij acclamatie wordt het voorstel om den brief voor kennisgeving aan te nemen aangenomen. 

Daar de punten der agenda zijn afgeloopen wordt de vragenbus geopend. Een vraag bevond zich in 

de bus, nl.: Zou het niet goed zijn aan T. v.d. Velde over 1889 een gratificatie toe te kennen. 

De heer Tonckens stelt naar aanleiding van die vraag voor, aan genoemde persoon over 1889 

wegens de vele werkzaamheden voor de vereeniging verricht een gratificatie van f 10 toe te 

kennen? 

Conform wordt besloten. 

De heer J. Hovingh vraagt of het niet goed zou zijn, dat de landbouwers hunnen vette varkens is 

deze gemeente afleveren en niet te Assen, zooals het tot hiertoe geschiedt. 

Algemeen was men van oordeel, dat er vanwege de vereeniging in dezen geene stappen moeten 

worden gedaan, maar dit aan de landbouwers zelve moet worden overgelaten. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 

Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, nog zeer onverwachts, onze innig geliefde 

dochter en zuster 

MARIA LAMBERTINA, 

in den ouderdom van bijna 17 jaar. 

Smilde, 6 Febr. 1890. 

H.C. PRINS. 

P.J.D. PRINS-FLEDDERUS. 

L.P. PRINS. 

Volstrekt eenigste kennisgeving     G. PRINS. 
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Raadsvergadering. 

Smilde, 10 Febr. Tegenwoordig alle leden, behalve de hh. Wessemius, Sickens, van Veen en 

Tonckens. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken. 

a. Eene missieve van den heer P. Wessemius, waarin ZEd. bericht, wegens ongesteldheid de 

vergadering van hedenavond niet te kunnen bijwonen. 

b. Een schrijven van den heer W. van Veen van denzelfden inhoud. 

c. Eene missive van Ged. Staten, houdende bericht van de goedkeuring der begrooting over 1890. 

d. Een schrijven van Ged. Staten, mededeelende, dat zij hunne goedkeuring hechten aan den 

tweeden suppletoiren hoofdelijken omslag, dienst 1889. 

(Bovenstaand missives worden alle voor kennisgeving aangenomen) 

e. Eene missive van de plaatselijke schoolcommissie, waarbij deze, wegens periodieke aftreding der 

leden M.A. Hoogerbrugge en W. van Veen, een voordracht aan den Raad inzenden, ten einde tot 

eene benoeming over te kunnen gaan. Op deze aanbeveling zijn geplaatst voor de eerste plaats de 

heeren M.A. Hoogerbrugge en H. Fledderus en voor de tweede plaats de heeren W. van Veen en E.J. 

Tonckens. 

De voorzitter verzoekt de heeren Homan Kijmmell en Drenthen als stemopnemers e willen 

fungeeren. 

De uitslag der stemming was, dat op den heer M.A. Hoogerbrugge 6 stemmen waren uitgebracht, 

benevens een briefje in blanco. De stemming voor de tweede plaats had tot uitslag, dat op den heer 

W. van Veen zich 7 stemmen vereenigden. 

De voorzitter dankt voor dit blijk van vertrouwen en zegt de betrekking opnieuw te zullen 

aanvaarden, terwijl aan den heer W. van Veen het bericht zijner benoeming zal worden gezonden. 

De voorzitter dankt de heeren stemopnemers voor hunne gedane moeite. 
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