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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 JANUARIJ 1879 
 

 
Smilde, 17 Jan. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. 1877: 2585 ml. en 2496 vr., totaal 

5081 zielen. Zij vermeerderde door geboorte in 1878 met 104 ml. en 70 vr., tot 174 en door 

vestiging met 136 ml. en 142 vr., tot. 452. Zij verminderde door sterfte met 52 ml. en 52 vr., tot. 104 

en door vertrek uit de gemeente met 138 ml. en 171 vr., tot 413, zoodat het zielental op 31 Dec. 

1878 bestond uit 2635 ml. en 2485 vr., tot 5120. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 JANUARIJ 1879 
 
Smilde, 19 Jan. Hier is eene vrouwenvereeniging gesticht, bestaande uit gehuwde dames van 

Hijkersmilde en Kloosterveen. In die vereeniging wordt de bijbel gelezen en verklaard, terwijl verder 

met naaijen en breijen de avond wordt doorgebragt. De opbrengst dier handwerken en de betaalde 

contributie komt ten voordeele van het weezengesticht te Neerbosch. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 24 JANUARIJ 1879 
 
Smilde, 21 Jan. Met genoegen vernemen we, dat de heer Reijerkerk, predikant te Bovensmilde, aan 

de kinderen, die bij hem ter catechesatie gaan, gelegenheid geeft om boekwerkjes mede naar huis te 

nemen. Wijl hier geene schoolbibliotheken worden gevonden, hebben de kinderen te huis dikwijls 

gebrek aan goede lectuur, zoodat elke poging, om in dien toestand verandering te brengen, wel 

gewaardeerd mag worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 JANUARIJ 1879 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 23 Jan. Afwezig de heer Fledderus. Na opening van de vergadering worden de notulen van 

de vorige zitting gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

2. Tot hulponderwijzer aan de school te Hijkersmilde wordt benoemd de heer R.T. Meek, thans als 

zoodanig werkzaam te Havelte. 

3. Wordt zonder stemming besloten tot het aangaan van eene geldleening, ten laste der gemeente, van 

hoogstens f 12500, tegen eene rente van niet meer dan vijf procent ’s jaars, af te lossen in twee 

gedeelten en verder op de voorwaarden als in het plan nader omschreven. 

De voornaamste bepalingen in het hierboven bedoeld plan van geldleening zijn de volgende: 

a. dat tot geen minder bedrag dan van f 500 zal kunnen worden ingeschreven; 

b. dat de rente van hoogsten vijf procent verschijnt op 31 December van elk jaar en voor het eerst 

wordt uitbetaald op 31 December 1879; 

c. dat de aflossing zal plaats hebben in twee gedeelten, te weten: 

1. het eerste gedeelte, ten bedrage van ongeveer de helft, uiterlijk ééne maand na ontvangst der rijks- 

en provinciale subsidiën; en 

2. het overblijvende in jaarlijksche termijnen van minsten f 500, te beginnen met 1903; 

d. dat de storting van het bedrag der inschrijvingen moet plaats hebben ten kantore van den 

gemeente-ontvanger binnen acht dagen na de kennisgeven van burgemeester en wethouders; en 

e. dat de obligatiën worden afgegeven op naam of in blanco, ter keuze van den inschrijver. 

4. Wordt, overeenkomstig het voorstel van burg. en weth., vastgesteld “de volgorde waarnaar de 

leden van den raad zitting zullen hebben in het bureau van stemopneming voor de verkiezingen in 

1879”; 

5. Ingevolge voorstel van het dag. bestuur wordt met 9 stemmen tegen 1 stem besloten om als 

tweeden geneesheer op te roepen een med. doctor of arts op een salaris van f 1300 ’s jaars, onder 

bepaling, dat in gewone gevallen de halve armenpractijk, doodschouw en vaccinatie voor zijne 

rekening is, doch dat bij afwezigheid of ongesteldheid van den alhier gevestigden med. doctor D.H. 

Fledderus de geheele armenpractijk met de doodschouw en de vaccinatie ten zijnen laste komt. Vóór 

dat dit besluit genomen werd, was aangenomen het voorstel van burg. en weth., om niet over te gaan 

tot benoeming van den sollicitant A.M. Geerling, gemeente-geneesheer te Marum. 

Niets meer te behandelen zijnde en geen der leden iets meer in ’t belang der gemeente te zeggen 

hebbende, sluit de voorzitter de vergadering. 


