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-vervolg van blad 1888s 

Na eenige discussie tusschen hh. J. Homan Kijmmell, J.W. de Vries, J. Drenthen en P. Wessemius 

brengt de voorzitter de rekening in stemming, welke wordt afgestemd, met 5 tegen 3 stemmen (vóór: 

de hh. E.J. Tonckens, W. van Veen en M.A. Hoogerbrugge; de hh. Sickens en Homan Kijmmell 

bleven buiten stemming.) 

4. Aanbieding van de gemeente-begrooting, dienst 1889. 

De voorzitter biedt de rekening aan den gemeenteraad aan en stelt voor eene commissie tot naziening 

te benomen. 

De heer Hoogerbrugge vraagt verlof, daar hij zich met deze begrooting niet kan vereenigen, er eene 

nota van wijziging bij te voegen, daar dan de commissie inmiddels op de hoogte komt met het 

denkbeeld van de minderheid van het dagelijksch bestuur. 

De heer Homan Kijmmell zag gaarne dat deze begrooting werd ingetrokken, te meer, daar wij nu 

binnen weinige dagen in het bezit van een burgemeester komen; daar konde het dagelijksch bestuur 

eerst trachten tot eenheid te geraken. 

De heer J.W. de Vries kan zich met het denkbeeld van den vorigen spreker zeer goed vereenigen. 

De heer Hoogerbrugge protesteert tegen dat denkbeeld; het is tijdverlies en de zaak, nu de 

verschillende denkbeelden bij de commissie bekend zijn, kan er even goed om werken. 

De voorzitter dringt op afdoening aan. 

Daarna gaat de Raad over tot het benoemen eener commissie, bestaande uit de hh. J.W. de Vries , W. 

van Veen en Jan Drenthen. 

De openbare zitting wordt gesloten en op verzoek van den heer Hoogerbrugge de vergadering met 

gesloten deuren voortgezet. 
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Smilde, 16 Sept. Hoort men dit jaar vele klachten over het gewin der bijen, als tegenhanger kunnen wij 

berichten, dat de koopman L.L. van Esso alhier van de heer N. Visser, wijkmeester aan het 1ste gesticht 

te Veenhuizen, heeft gekocht 10 korven met voortbrengselen van die nijvere diertjes, welke de enorme 

zwaarte hebben van 697 halve kilo’s. Als alle bijen zooveel hadden aangehaald, zouden de ijmkers niet 

te klagen hebben. 

Smilde, 16 Sept. Onze plaatsgenoote, mej. P. Vissinga, heeft bericht ontvangen, dat ze tot vroedvrouw 

is benoemd te Maurik. 

Smilde, 18 Sept. De heer J.A. Veenekamp, commissionair alhier van den heer Scholten te Groningen, 

heeft van zijn principaal in last, fabrieksaardappelen op te koopen tegen navolgende prijzen: Turken, 

Ruige witten, Magnum Bonums en Fransche aardappelen voor f 1,00, Champions en Friesch-

Engelschen voor f 1,10 per H.L. 

Hoogersmilde, 16 Sept. De stemgerechtigde manslidmaten der Ned. Herv. gemeente te Hoogersmilde 

hebben in hunne vergadering, heden gehouden, aan den kerkeraad alhier opgedragen om toezegging 

van beroep te verzenden aan den heer Kloosterman, cand. te Augustinusga. 

Smilde, 16 Sept. Bij de heden plaats gehad hebbende verkiezing van een lid voor den kerkeraad der 

Israëlitische gemeente alhier, ter vervulling van de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer 

S. Polak, werden uitgebracht 13 stemmen. Hiervan verkreeg de heer Mozes Polak 6, S. Magnus 6 en H. 

Zaligman één stem, zoodat eene herstemming zal moeten plaats hebben tusschen eerstgenoemden. 
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Smilde, 18 September. Gister viel een 4jarig zoontje van A.P. alhier in eene wijk. De moeder, die het 

ongeval bespeurde, sprong den drenkeling na, doch zou ongetwijfeld mede zijn omgekomen, indien 

niet J. Boer zich dadelijk te water had begeven. Deze bracht moeder en kind, het laatste reeds geheel 

bewusteloos, aan wal. 


