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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 JUNIJ 1874 
 

De rekening en verantwoording 

van het KINDERFEEST op 12 Mei ligt ter inzage bij den eerst ondergeteekende. 

Smilde, 3 Junij 1874. 

J.C. LUITINGH 

M.J. HOOGERBRUGGE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JUNIJ 1874 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 6 Junij. Afwezig de heeren mr. P. van der Veen en Joh. Homan Kijmmell. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd, nadat er, op voorstel van den 

voorzitter, nog is bijgevoegd, dat de fout in de redactie van het besluit omtrent het afschaffen der 

schoolgelden (waarvan in het verslag der vorige zitting melding is gemaakt) niet de schuld is van het 

dagelijksch bestuur. 

Aan de orde komt: 

1
e
. Een missive van de gemeentebesturen van Roden en Norg, ten geleide van eene voordragt tot 

wijziging van het Koninklijk besluit d.d. 3 Mei 1871 no. 16, omtrent het toltarief op de kunstweg 

Smilde-Norg-Roden, en wel betreffende den tolboom onder de laatste gemeente, met voorstel dat de 

wijziging door de betrokken gemeentebesturen zal worden verzocht. Nadat de heeren M.A. 

Hoogerbrugge en C. Fledderus hieromtrent van den voorzitter eenige inlichting gevraagd en 

bekomen hebben, wordt ook dezerzijds tot de wijziging besloten. 

2
e
. Rekening en verantwoording van het burgerlijk armbestuur. De commissie, daartoe in de vorige 

vergadering benoemd, brengt rapport uit bij monden van den heer H. van Veen, daartoe strekkende, 

dat zij de rekening met de nodige bescheiden heeft onderzocht en accoord bevonden en voorstelt ze 

goed te keuren. Conform wordt besloten. 

3
e
. Begrooting van het burgerlijk armbestuur voor 1875. De voorzitter stelt die in handen van 

dezelfde commissie, welke de rekening en verantwoording over 1873 heeft onderzocht, en geeft den 

Raad omtrent die begrooting eenige inlichting. 

De voorzitter sluit hierop de vergadering. 

Ingezonden stuk. 

Vraag. 

Waarom doet de nu ontbonden feestcommissie te Smilde geen rekening en verantwoording van haar 

gevoerd geldelijk beheer? 

Openbaarheid is ook in deze noodzakelijk, ten minste als zij de loopende geruchten wil 

logenstraffen. 

De inlichting vragende  

IJ. - Z. 

De ondergeteekende verklaart ieder, die beweert, dat ik schrijver of medewerker ben van het 

anoniem geschrijf tegen onzen Burgemeester, voor een vuigen lasteraar. 

Smilde, 8 Junij 12874. 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 JUNIJ 1874 
 
De KERKVOOGDEN der HERV. GEMEENTE HIJKERSMILDE en KLOOSTERVEEN geven bij dezen kennis, 

dat de rondgezonden CIRCULAIRES op den 17den en 18den Junij a.s. zullen teruggehaald worden. 

Smilde, 10 Junij 1874. 

Het Collegie voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Pres. 


