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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1888 
 
Smilde, 12 Sept. Op de heden hier gehouden jaarmarkt was de aanvoer van vee vrij beduidend. 

Behalve in varkens, die willige koopers vonden, was de handel eenigszins traag. 

Kramen enz. waren er vele. De kermispret werd niet verstoord. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1888 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 14 Sept. Behalve den heer A.D. Pot zijn alle leden tegenwoordig. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Aan de orde komen de navolgende punten: 

1. Een paar resolutiën van Ged. Staten, betreffenden af- en overschrijvingen, dienst 1888, en 

goedkeuring van eene wijziging in de begrooting, dienst 1888. 

Verder een schrijven den Commissaris des Konings in de provincie Drenthe, waarin den Raad wordt 

kennis gegeven van het besluit des Konings van 8 Sept. ll., waarbij de heer M.A. Hoogerbrugge tot 

burgemeester dezer gemeente is benoemd en dat Z.E.A. op 17 Sept. den eed denkt af te leggen. 

Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

2. Een brief van Ged. Staten over eene wijziging in de geldleening voor den aankoop van een huis bij 

de Jonkersbrug. Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

3. Voorloopige vaststelling der gemeenterekening over 1887, in verband met eene missive van heeren 

Gedeputeerde Staten. 

De voorzitter, de heer Sickens, geeft te kennen, dat nu men het gevolgen kent van Ged. Staten omtrent 

de niet verantwoorde gelden van 1887 van het armwezen, die op de begrooting dienst 1889 kwamen, 

tot stemming hierover kan worden overgegaan. 

De heer Hoogerbrugge merkt op, dat dit punt thans niet aan de orde is en dat nu alleen een besluit 

moet vallen over de rekening 1887, zooals zij door burg. en weth. was ingeleverd; over de post van f 

1579 dient bij de behandeling der begrooting dienst 1888 een beslissing te worden genomen en niet 

thans, en wel of zij in 1888 of 1889 zoude verantwoord worden; het eerste komt spreekr het 

wenschelijkste voor. 

De heer J.W. de Vries oordeelt, dat de missive van Ged. Staten eene vingerwijzing is, die niet beslist 

hoe de Raad in dezen heeft te handelen, doch dat hij tegen de rekening 1887 meerdere bezwaren had. 

In die rekening komt ook een post voor als gift tot herstel der Tentigerdraai, waarin de Raad volstrekt 

niet is erkend, en waarmede hij zich niet kan vereenigen. 

De voorzitter weet niet meer hoe dat gegaan is; hij meent dat de Raad er wel in gekend was en met het 

oog op de schoolgaande kinderen was deze uitgaaf toch nuttig. 

De secretaris leest een besluit voor van burg. en weth., om f  25 af te staan voor reparatie der 

Tentigerdraai. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat het goede doel de uitgaaf beaamt, doch het beginsel van burg. en 

weth., om buiten den Raad om te handelen, afkeurt. Hij meent echter, dat in deze zaak op veel 

verzachtende omstandigheden kan gewezen worden: 1. op de toegeeflijkheid van den Raad; deze 

heeft het dagelijksch bestuur ietwat verwend, en spreker geeft den Raad in overweging bij de 

verwisseling van een voorzitter niet zoo toegeeflijk te zijn, omdat hij niet gaarne in verzoeking wordt 

gebracht; 2. omdat de heer Sickens thans maar alleen op de bank der schuldigen kan plaats nemen en, 

naar spr.’s overtuiging, de hoofd-overtreders buiten schot zijn; 3. heeft hij opgemerkt, dat de heer 

Wessemius in deze de rol van den bedelaar heeft vervuld, en indien de heer de Vries dat geachte 

raadslid in die rol kende, dan zou hij er het vroegere dagelijksch bestuur geen verwijt van maken, dat 

het bezweken is; hij geeft den Raad in overweging voor dit maal er over heen te stappen, maar in het 

vervolg streng toe te zien. 
-vervolg op blad 1888s1 

 

Smilde, 14 Sept. Gister kregen hier twee vrouwen twist en wel in zoo hevige mate, dat het kijven 

weldra uitliep op een formeel gevecht. De eene vrouw heeft, naar we vernemen, hare tegenpartij 

duchtig gehavend, door haar met een scherp voorwerp eenige wonden in het gelaat toe te brengen. Bij 

de politie is hiervan aangifte gedaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 SEPTEMBER 1888 
 


