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3e. Aan de orde komt een voorstel van den heer Hoogerbrugge, om het maximum der kosten van het 

stembureau door den Gemeenteraad te doen vaststellen. 

De heer Hoogerbrugge licht zijn voorstel toe, dat daarna met algemeene stemmen wordt aangenomen. 

4e. Een adres van Harm Hendriks, waarbij deze vraagt, of hij voor denzelfden prijs het door hem 

bewoonde huis kan blijven gebruiken. 

De heer Hoogerbrugge meent, dat, indien de Raad mocht besluiten tot verbouwing over te gaan, de 

huurprijs dan veel hooger dient te zijn. Hij heeft echter het huis eens opgenomen en raadt verbouwing 

sterk af. 

De heer Homan Kijmmell acht verbouwing beter dan reparatie. 

De voorzitter is tegen verbouwing. De heer de Vries stelt voor, de beslissing aan burg. en weth. over 

te laten. 

De heer Pot wenscht het nemen van een besluit te verdagen, hetgeen door den heer Hoogerbrugge 

wordt bestreden. 

Besloten wordt conform het voorstel van den heer de Vries. 

5. Met algemeene stemmen wordt aangenomen een voorstel van den heer Hoogerbrugge, om, indien 

vroeger door den Gemeenteraad een besluit genomen is, bepalende dat indien de aanslag in den 

hoofdelijken omslag van een lid van den Gemeenteraad wordt behandeld, dat lid verplicht is de 

vergadering te verlaten, dat besluit in te in te trekken. 

6. De heer Hoogerbrugge zegt, door den directeur van het werkhuis verzocht te zijn de vraag te doen, 

of het niet wenschelijk is, wegens het uitdiepen der vaart de sloot voorlangs de steenklopperij te 

dempen. 

Na breedvoerige discussie wordt besloten dit punt tot eene volgende vergadering aan te houden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Smilde, 30 Juli. De arbeider Brands heeft hedenmorgen, terwijl hij bezig was met het werk bij eene 

baggermolen, zijne hand ernstig bezeerd. Hij is dadelijk per boot naar dr. Rotgans vervoerd. 
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WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1888 
 

 

Smilde, 31 Juli. De heer Tal, opperrabijn van het ressort Drenthe a.i., bracht heden aan de Israël. 

gemeente alhier een bezoek. Nadat hij de Israël. godsdienstschool had geïnspecteerd en de 

gemeenteinstellingen in oogenschouw had genomen, hield hij in de Synagoge eene predikatie naar 

aanleiding van Deuteronomium 7 vers 12. De voordracht werd met onverdeelde aandacht aangehoord, 

terwijl de gevoelvollen woorden op alle aanwezigen een merkbaren indruk maakten. Het geestelijk 

opperhoofd vertrok daarna van hier weder naar Assen. 

Smilde, 31 Juli. Bij de hedenmorgen plaats gehad hebbende opening der stembiljetten, ingeleverd ter 

verkiezing van een lid van den gemeenteraad, (vacature Boelken) waren uitgebracht 222 stemmen, 

waarvan 5 in blanco. Hiervan verkreeg de heer M. Fernhout 136 stemmen, de heer E.R. Homan 80 en 

mr. L. Kijmmell 1 stem, zoodat de heer M. Fernhout is gekozen. 

Ondertrouwd:     HEIKO KNOT 

en  

KLAASJE ZWIERS. 

Smilde, 27 Juni 1888. 

Algemeene kennisgeving 
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