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RAADSVERGADERING
Smilde, 7 Febr. Tegenwoordig de heeren: Servatius, Joffers, v.d. Veen, van Veen, Wind, Fledderus,
Homan, Hoogerbrugge en Wessemius, met den voorzitter en den secretaris.
Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergadering wordt gelezen een adres van
ingezetenen te Hooger Smilde, houdende het verzoek om in het schoollocaal aldaar
godsdienstoefeningen te mogen houden.
De voorzitter meent dat hieraan, als in strijd met de schoolwet, niet kan worden voldaan, in welken zin
besloten wordt.
Nog wordt gelezen een adres van H. Wijnberg, vroedvrouw alhier, die, volgens haar adres, “ten
gevolge de meerdere uitbreiding van het pauperisme in deze gemeente en de uitgestrektheid dezer
plaats, met veele moeijelijkheden heeft te kampen en dan nog voor hare diensten, daar zij veelal bij
minvermogenden moet adsisteren, geene betaling erlangt,” waarom zij verzoekt, dat haar salaris van f
50 ‟s jaars met f 30 mag worden verhoogd.
De voorzitter zegt, dat dit adres bij het burgerlijk armbestuur had moeten worden ingediend, waarop bij
acclamatie besloten wordt zulks aan adressant te kennen te geven en haar tevens officieus mede te
deelen, dat haar verzoek ook dáár hoogstwaarschijnlijk weinig kans van slagen hebben zal.
Daarna komt aan de orde de wijziging der algemeene politieverordening, en wordt na eenige discussien
met algemeene stemmen besloten art. 27 te doen wegvallen en overigens een nieuwe gewijzigde
verordening vast te stellen.
Bij de behandeling daarna van de wijziging van het plan van schoolregeling merkt de voorzitter aan,
dat, aangezien kinderen van 7 jaren op de avondschool worden toegelaten, de onderwijzer aan hen,
daar ze nog weinig ontwikkeld zijn, veel tijd zal moeten besteden. Spreker vreest, dat daarvan het aan
de meer bejaarde leerlingen te geven onderwijs te veel zal lijden, waarom hij den Raad in overweging
geeft, voortaan gééne kinderen beneden de 9 jaren op de avondschool toe te laten. Daartoe wordt
besloten.
Na nog eenige discussien wordt de vergadering gesloten.
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+ Smilde, 11 Febr. Woensdag- en Donderdagavond gaf het reciteergezelschap “Nut en Vermaak”
alhier de aangekondigde voorstelling, ten voordeele der algemeene armen, bestaande in de opvoering
van:
1e. “De lekkerbek zonder geld”, blijspel met zang;
2e. “Patelijn”, blijspel in drie bedrijven.
Bij het begin der voorstelling drukte de president der vereeniging, de heer L.D. Cohen, de hoop uit, dat
de opvoering genoegen zou doen aan het publiek, en hij riep tevens een welwillend oordeel in over de
jeugdige Kamer, die eerst ten tweede malen eene openbare voorstelling gaf. Mogt den eersten avond de
opkomst niet buitengewoon zijn, tengevolge van het slechte weder, den tweede avond daarentegen was,
hoewel het weer niet veel beter was, de zaal eivol, waarin wij het bewijs zien dat het publiek met de
wijze waarop de stukken afgespeeld werden en het doel dat de Kamer met die voorstelling beoogde ten
hoogste ingenomen was. Dat de Kamer op den ingeslagen weg moge voortgaan is aller wensch.
Wij mogen hierbij niet voorbij gaan, dat na afloop der voorstellingen de gezamenlijken leden der
Kamer op werkelijk indrukwekkende wijze het bekende lied „De Nederlandsche Vlag‟ ten gehoore
bragten, terwijl ook eenige heeren en dames hunne talenten op het gebied der zangkunst ten beste
gageven om het publiek te amuseren. Ook de muziek van den heer Engers te Assen bragt veel toe tot
het genot van den avond.
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+ Smilde, 14 Febr. Gister had hier op de Kymmelswijk eene hardrijderij van schooljongens plaats.
Twaalf namen deel aan den strijd. Het was aardig om te zien, hoe ijverig ze zich weerden en hoe
hardnekkig ze elkander de zege betwistten. Eindelijk werd de prijs gewonnen door A. Manak en de
premie door M.J. Wind. Vele nieuwsgierigen waren er bij tegenwoordig.

