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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 NOVEMBER 1878

Raadsvergadering.
Smilde, 13 Nov. Afwezig de heer van Veen.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit van 22 October jl., om onderhands voor f 500 ’s jaars aan het Rijk te verhuren een huis
en erve, ingerigt tot post- en telegraafkantoor en tot directeurswoning.
2. Met algemeene stemmen (behalve die van den heer Homan Kijmmell, die zich buiten stemming
hield) worden voorloopig vastgesteld de door burg. en weth. opgemaakte tabellen van alle wegen en
voetpaden, die aan ’t toezigt van ’t gemeentebestuur onderworpen zijn.
Vóór de vaststelling dezer tabellen werd afwijzend beschikt op een bezwaarschrift van de heeren
N.E. Servatius, mr. L. Kijmmell en J. Homan Kijmmell, in kwaliteit van bewindvoerder der
nalatenschap van den heer C.W.E. Kijmmell, die, om daarvoor aangevoerde redenen, aan den Raad
verzochten om den weg en het voetpad bijlangs de Kijmmellswijk van de tabellen af te voeren.
Mede vóór de behandeling der tabellen werd voor informatie aangenomen een adres van de heeren
H.S. Gratama, mr. L. Oldenhuis Gratama en mr. J.A. Willinge Gratama, leden van den staak
Gratama en als zoodanig voor één vierde erfgenamen van den heer C.W. E. Kijmmell, die te kennen
gaven dat op de ontworpen tabellen van wegen en voetpaden te regt was gebragt de weg en het
voetpad langs de zuid-westzijde der Kijmmellswijk. Zij verklaarden dan ook zich niet alleen niet te
vereenigen met eenige reclame, welke ook en door wie ook tegen het brengen van dien weg en dat
voetpad op voormelde tabellen bij den Raad ingebragt, maar daartegen, voor zooveel noodig,
uitdrukkelijk te protesteeren.
3, Een voorstel van het dagelijksch bestuur tot wijziging van het tarief voor den hoofd. omslag en
verhooging van het maximum van het bedrag wordt na eenige discussie aangehouden tot eene
volgende vergadering.
4. Overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur wordt zonder discussie en met algemeene
stemmen besloten tot het aanstellen van een “tweeden” geneesheer op een tractement van f 1000 ’s
jaars, op zoodanige instructie als later zal worden vastgesteld en met bepaling om den tijd van in
functie treding over te laten aan burg. en weth.
5. Overeenkomstig zijn verzoek wordt, zonder stemming, eervol ontslag verleend aan K. de Jonge,
als hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Hijkersmilde, in te gaan 1 December 1878.
6. Met algemeene stemmen (behalve die van den heer Homan Kijmmell, die zich buiten stemming
hield), wordt besloten, om Ged. Staten in overweging te geven, de reclame tegen den aanslag op het
1e supp. kohier van den hoofd. omslag, van A.J. van Lemel, pupille van den heer J. Homan Kijmmell,
af te wijzen.
De vergadering wordt gesloten.
Eenige ingezetene van Smilde vragen, waarom de lantaarn bij de Veenstra-brug nooit bij donkere
avonden brandt.
ONDERWIJS – SMILDE.
Aan de openbare lagere school te Hijkersmilde (Hoofdonderwijzer G.G. MEIJERINGH) wordt een
HULPONDERWIJZER verlangd. Jaarwedde f 550.Brieven en stukken franco aan de Burgemeester van Smilde vóór 1 December 1878.
Scheid – Smilde.
Op Dingsdag 19 November 1878,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize van J. WIELDDRAAIJER op de Scheid te Smilde en ten
verzoeke van H.C. HATZMAN te Smilde, publiek worden verkocht:
7 dragtige en guste
Koeijen, Pinken en
20 vette SCHAPEN.
Alle koopers moeten van bekende borgen voorzien zijn.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

