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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 MAART 1889 

 Smilde – Militieraad. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende Lotelingen, lichting 

1889, dat de tweede zitting van den Militieraad zal gehouden worden in het Gemeentehuis te Assen 

op Vrijdag den 12 April 1889, des morgens 9½ uur. 

Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de Eerste Zitting 

niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar verlangen op te 

treden. 

Smilde, 26 Maart 1889.       De Burgemeester,  

M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris,  

S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MAART 1889 

 
Smilde, 27 Maart. Men deelt ons mede, dat de godsdienstoefeningen der doleerenden alhier voortaan 

zullen worden gehouden in de chr. nat. school. 

De onlangs gekozen ouderlingen en diakenen worden Zondag a.s. bevestigd door ds. K. Fernhout van 

Zwartsluis. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 30 MAART 1889 

 
WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat van af den 

3den April a.s., gedurende acht dagen, te Smilde, ten huize van den Secretaris van genoemd 

Waterschap en te Hooghalen ten huize van G. KUIPER ter inzage zijn nedergelegd: 

1e. De Lijst van Stembevoegden, dienst 1889. 

2e. Een besluit tot wijziging der Begrooting, dienst 1888. 

Smilde, 29 Maart 1889.      Het Bestuur voornoemd: 

De Voorzitter, M. A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 APRIL 1889 

 
DOOR VERTREK NAAR ELDERS 

te huur te Smilde 

een flink zoo goed als nieuw 

WINKELHUIS MET HOUTSTEK. 

Te aanvaarden primo Mei a.s. en te bevragen bij den Burgemeester. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 29 Maart. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren van Veen en Sickens. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering dato 6 Maart worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende bericht van goedkeuring van het kohier van 

den hoofdelijken omslag ad f 7631.44, dienst 1889, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. 

2. Verslag van B. en W. omtrent den toestand der gemeente over 1888. wordt mede voor kennisgeving 

aangenomen. 

3. Voorstel van B. en W. betreffende de verhuring van het huis bij de Jonkersbrug aan B. Meijlof. De 

desbetreffende huuracte wordt voorgelezen en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

4. Voorstel van B. en W. tot vaststelling van het kohier op de honden, dienst 1889. Dit kohier wordt 

over een getal van 179 stuks tot een bedrag van f 391 goedgekeurd. 
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