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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JUNIJ 1874 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Mogen wij door middel van uw veel gelezen blad aan den stenograaph bij den Gemeenteraad alhier 

vriendelijk verzoeken, dat hij in ’t vervolg niet alleen de namen van de leden die gesproken hebben 

opgeeft, maar tevens wat zij hebben gesproken - hier geldt de spreuk: “De saus maakt de visch goed.” 

In afwachting,  

UED. dw. Dienaars, 

O. - P. 

Smilde, 11 Junij 1874. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 JUNIJ 1874 
 

GROOTE AANBESTEDING 

van het VERWEN van het inwendige van de GROOTE KERK te Smilde (p.m. 2400 vierk. meters). 

Aanwijs in loco op Vrijdag 26 Junij a.s., ’s morgens ten 12 ure. 

De Bestekken liggen van af 22 Junij a.s. ter lezing bij Mej. de Wed. KUIPERS te Assen, in ’t Hôtel 

BONTEKOE te Meppel en bij den Heer J.H. WIND te Smilde. 

Informatiën te bekomen bij den Stads-Architet, den Heer H.C. WINTERS te Assen. 

Smilde, 19 Junij 1874.     Namens het Collegie van Kerkvoogden, 

M.A. HOOGERBRUGGE, President. 

M. FERNHOUT, waarn. Kerkvoogd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 JULIJ 1874 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 27 Junij. Afwezig de heeren N.E. Servatius, C. Fledderus en mr. P. van der Veen. 

De voorzitter opent de vergadering en stelt voor, alvorens de notulen te lezen over te gaan tot de 

installatie van het nieuw benoemd lid Jan Wietses de Vries. Daar hiertegen geen bezwaar wordt 

gemaakt verzoekt de voorzitter de heeren P. Wessemius en J.H. Wind om het nieuwe raadslid ter 

vergaderzaal binnen te leiden, waaraan gevolg wordt gegeven. 

De voorzitter wenscht den heer de Vries geluk met het mandaat, dat hem is opgedragen, en stelt hem 

het gewigt zijner benoeming voor oogen, waarna de  heer de Vries in handen van den voorzitter de 

vereischte eeden aflegt en plaatsneemt. 

De notulen der vorige vergadering worden daarop gelezen en gearresteerd. 

Ingekomen is eene missive van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het besluit tot het 

doen van af- en overschrijving, waartoe in de vorige vergadering werd besloten, welk voor informatie 

wordt aangenomen. 

Vervolgens wordt besloten tot af- en overschrijving ter begroting van 1873 over de betaling van 

advertentiekosten, wegens opvraag van sollicitanten voor hulponderwijzer en voor gemeente-secretaris. 

Op de agenda komen geene punten van behandeling meer voor; de voorzitter geeft echter te kennen, 

dat nog behandeld kan worden de begrooting van het burgerlijk armbestuur, dienst 1875, waaromtrent 

de commissie met haar rapport gereed is. Daartoe wordt besloten. 

De heer H. van Veen brengt daarop namens de commissie rapport uit, houdende voorstel tot 

goedkeuring. 

De heer M.A. Hoogerbrugge vraagt inlichting omtrent eene mindere raming dan ten vorigen jare op 

den post “aankoop van verwerkte grondstof”, ad f 300. 

De voorzitter antwoordt dat het burgerlijk armbestuur door ondervinding tot de ervaring is gekomen, 

dat deze post telken jare met een nadeelig saldo sluit, dat het steenenkloppen veel meer als regel zal 

worden aangenomen en dat bij strenge winters zal geschieden, wanneer andere buitenwerkzaamheden 

onmogelijk zij; dat dientengevolge voor klopsteen alleen een post is uitgegeven voor genoemde 

omstandigheden en dat het bestuur de verpleegden meer landwerk zal doen verrigten, omdat het daar 

betere resultaten van verwacht. 
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