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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 OKT. 1877 
 

De bekende en onbekende schuldeisers 

van de onder het voorregt van boedelbeschrijving van wijlen HENDRIK BLOMBERG, in leven 

Schipper, en CORNELIA BLOMSMA, Echtelieden, gewoond hebbende en overleden te  Smilde, worden 

opgeroepen om op Maandag 5 November a.s., des voormiddags te 10 ure, te verschijnen ten 

kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, waar alsdan rekening en verantwoording zal 

plaats hebben en zoo er geen verzet plaats heeft het saldo van rekening zal worden uitgekeerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 OKT. 1877 
 
Smilde, 8 Oct. Heden had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen van een postkantoor 

benevens woning voor den directeur, met bijlevering van alle materialen. Ingeschreven was door: R. 

Winters te Assen voor f 13260, H. Wessels te Assen voor f 12442, G. v.d. Grampel te Assen voor f 

10244, R. Hunze te Assen voor f 9587 en door K.A. van Es te Oosterwolde voor f 9466. 

Smilde, 8 Oct. De schipperij, die dit jaar zoo goed als eenstemmig klaagde over geringe verdiensten, 

begint langzamerhand een anderen toon aan te slaan. Het lijdt geen twijfel, of 1877 zal tot de 

slechtste jaren behooren, wijl de winter reeds schielijk kan invallen, maar het is nu toch zoozeer ten 

goede veranderd, dat een matig verdienst weder regel is. In het voorjaar en in den zomer was het 

hiermede zoo treurig gesteld, dat, na aftrek der onkosten, voor de schippers zoo goed als niets 

noemenswaardig overbleef. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 OKT. 1877 
 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 11 Oct. Afwezig de heeren van der Veen en Homan. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

vastgesteld. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen: 

a. een schrijven van den heer van der Veen, houdende berigt dat hij verhinderd is de vergadering bij 

te wonen; 

b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger 6 Oct. 1877; 

c. een resolutie van Ged. Staten, waaruit blijkt, dat bij Zr. Ms. besluit van 23 Sept. j.l. no. 4 is 

goedgekeurd, dat er, te rekenen van November aanstaande, in deze gemeente een avondschoolgeld 

wordt geheven van leerlingen, die, zonder de dagschool te bezoeken, uitsluitend van de avondschool 

gebruik maken. Bedragende dit schoolgeld de som van f 1.50 per wintersaizoen, loopende van en met 

1 November tot en met den laatsten Februarij; - en  

d. een resolutie van Ged. Staten, waarbij de ontvangst wordt berigt van het raadsbesluit van 7 Sept. 

j.l. no. 5, houdende toekenning aan het burgerlijk armbestuur van eene subsidie voor 1878 van f 

2150. 

2. Wordt goedgekeurd dat door het dag. bestuur de bouwing van het postkantoor met 

directeurswoning is gegund en toegewezen aan den heer K.A. van Es, aannemer te Oosterwolde, 

voor de som van f 9466. 

3. Zonder stemming wordt vastgesteld het eerste suppletoir kohier van den H.O., dienst 1877, tot een 

bedrag van f 69.74. 

4. Zonder stemming wordt vastgesteld het eerste suppletoir kohier dienst 1877 van de belasting op 

honden tot een bedrag van f 34.00. 

Beide kohieren zullen alsnu 8 dagen op de gemeente-secretarie ter lezing gelegd worden, ten einde 

de belanghebbende in de gelegenheid te stellen hunne bezwaren aan Ged. Staten kenbaar te maken. 

5. Na eenige besprekingen wordt, overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur en in overleg met 

de plaatselijke schoolcommissie, vastgesteld de volgende verordening betrekkelijk de avondschool: 

De raad der gemeente Smilde heeft besloten: 

Met intrekking van zijn besluit van den 23 Dec. 1874, ten opzigte van het houden der avondschool, te 

bepalen hetgeen volgt: 
-vervolg op blad 1877z18 

 


