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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 DECEMBER 1889 

 
Smilde, 16 Dec. Uit vertrouwbare bron wordt ons medegedeeld, dat dr. Rotgans alhier, wegens 

vertrek naar elders, heden bij het gemeentebestuur eervol ontslag heeft aangevraagd tegen primo 

Januari a.s. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 DECEMBER 1889 

 
Hedenmorgen vier uur overleed mijn lieve moeder 

HILLECHIEN HOGTING, 

Wed. JAN KOOPS, in den hoogen en voor mij een dankbaren ouderdom van vier en tachtig jaar en 

acht maanden. 

Boven-Smilde, 17 Dec. 12889.   Wed. GAUKE DE JONG, geb. Koops. 

Eenigste kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. 

Publieke Verkooping 

te Hoogersmilde. 

Ten verzoeke van den Heer J.D. V.D. VEEN te Hoogersmilde en Kinderen zullen publiek worden 

verkocht: 

a. EENE Behuizinge, 

bewoond door W. DE WEERD te Hoogersmilde, met Grond, gemeten op 9 are, 20 centiare. 

b. Eenige LANDERIJEN, samen gemeten op 1 hectare, 3 are, 50 centiare, gelegen in de nabijheid van 

de Behuizing van J. WANNINGEN te Smilde. 

Inlichtingen geeft J. D. V.D. VEEN. 

De 1e veiling zal plaats hebben op Maandag 23 Dec. 1889 

en de palmslag  op MAANDAG 6 JANUARI 1890, telkens des avonds te 6½ uur, in het Logement van 

de Erven FLEDDERUS te Hoogersmilde.   J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 DECEMBER 1889 

 
Raadsvergadering. 

Smilde 18 Dec. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer van Veen. Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van de in de vorige vergadering vastgesteld 

aanvulling der politie-verordeningen. 

b. Eene missive van Ged. Staten, berichtende de goedkeuring van eenige af- en overschrijvingen op 

de begrooting van dit jaar. 

c. Een schrijven van Ged. Staten, waarbij zij weder aan den Raad renvoieeren de begrooting over 

1890, onder opgave van eenige bedenkingen omtrent het schoolwezen. 

De Voorzitter stelt namens burg. en weth. voor de begrooting te renvoieeren aan hun college en eene 

commissie uit de plaatselijk schoolcommissie, teneinde die bedenkingen nader te overwegen en 

daaromtrent advies uit te brengen. 

Zonder hoofdelijk stemming wordt daartoe besloten. 

De Voorzitter benoemt als leden dier commissie de heeren van Veen, Fernhout en Wessemius. 

d. Een schrijven van dr. Rotgans van navolgende inhoud: 

Smilde, 16 Dec. 1889. 

Wel Edel Achtb. Heeren! 

Ondergeteekende, u dankende voor het vele vertrouwen, steeds van u genoten als gemeente-

geneesheer uwer woonplaats, verzoekt bij deze eervol ontslag uit genoemde betrekking, ingaande 1 

Januari a.s.      Hoogachtend heb ik de eer te zijn, 

UEds. dienstw. dr., 

J. ROTGANS. 

-vervolg op blad 1889z 

 


