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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 APRIL 1877 
 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 6 April. Afwezig de heeren van der Veen, Homan Kijmmell en de Vries. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving wordt aangenomen: 

a. een schrijven van den heer van der Veen dat hij verhinderd is deze vergadering bij te wonen; 

b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger heden; en 

c. een resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het primitief kohier der belasting op de 

honden, dienst 1877. 

2. Ter visie voor de leden wordt op de secretarie nedergelegd: 

a. het verslag van den toestand der gemeente over 1876, door B. en W., ingevolge art. 182 der 

gemeentewet, aangeboden; en 

b. het beredeneerd verslag van den toestand van het onderwijs over 1876, ingezonden door de 

plaatselijke schoolcommissie. 

3. Wordt goedgekeurd het besluit van het burgerlijk armbestuur tot af- en overschrijving op de 

begrooting van inkomsten en uitgaven over 1876, met bepaling dat het, na bewijs van goedkeuring te 

zijn voorzien, aan het bestuur zal worden teruggezonden. 

4. Tot ambtenaar van den burgerlijken stand, ter vervanging van den heer N.E. Servatius, die wegens 

vertrek uit de gemeente als zoodanig ontslag heeft genomen, wordt benoemd, de heer H. van Veen, 

wethouder, die zich de benoeming laat welgevallen. 

5. Ten aanzien van de door Jan Offereins ingediende reclame tegen zijn aanslag op het kohier van 

den hoofdelijke omslag dienst 1876, welk stuk door Ged. Staten in handen van den Raad is gesteld, 

wordt, op voorstel der voorzitters, besloten, aan Ged. Staten te berigten, dat de Raad blijft volharden 

bij zijn gevoelen, omtrent des adressants vermogen, zooals dat  door hem is geraamd in zijne 

vergadering van 10 Junij 1876 en zooals het is uitgedrukt in dezerzijdsche missive van denzelfden 

dag no. 545. 

Met verwijzing naar dat schrijven worden Ged. Staten derhalve uitgenodigd om het verzoek van den 

adressant te wijzen van de hand. 

Daarop wordt de vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 APRIL 1877 
 
Smilde, 9 April. De heer Eelsing, surnumerair bij ’s Rijks belastingen te Raalte, is de vorige week 

hier gearriveerd en heeft het kantoor van de directe belastingen en accijnsen alstoen van den heer 

Servatius, die vertrokken is, overgenomen. Het kantoor is verplaatst en wordt thans gehouden ten 

huize van de wed. Hoogenkamp bij de Veenhoop. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 APRIL 1877 
 
Smilde, 10 April. De bezigheden op het veld en op den akker nemen thans alle beschikbare 

werkkrachten in beslag. Hoe verblijdend dit op zich zelve ook moge zijn, is het toch te betreuren, dat 

ook in de scholen ten duidelijkste blijkt, dat de lente weer is aangebroken. Het getal leerlingen neemt 

sterk af; vele moeten helpen bij het werk, terwijl anderen, die daarbij nog onmogelijk diensten 

kunnen doen, toch al ligt “mans” genoeg worden geoordeeld, om op nog kleinere broertjes of zusjes 

te passen. ’t Is dan ook volstrekt geene zeldzaamheid, dat persoontjes van 8 à 9 jaar kalmpjes te huis 

blijven, omdat ze het schoolgaan niet kunnen wachten. 

Voldoend onderwijs ……  ach wanneer!? 

-De scheepstimmerwerven hebben het steeds boven alle beschrijving druk, zoowel met het 

vervaardigen van nieuwe als met het repareeren van oude vaartuigen. 

Men deelt ons mede, dat zelfs bestellingen van nieuwe schepen van de hand werden gewezen, daar 

onmogelijk aan alle aanvragen kan worden voldaan. 


