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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 MAART 1881

Raadsvergadering.
Smilde, 4 Maart. Afwezig: de heeren Hoogerbrugge en de Jonge.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten van 21 Jan. jl. tot goedkeuring van de gemeente-begrooting voor
1881; en
b. een schrijven van den heer Hoogerbrugge, dat hij verhinderd is de vergadering bij te woeen.
2. Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan den onderwijzer L.H. de Jong te Hijkersmilde eervol
ontslag uit zijne betrekking verleend, in te gaan den 15en Maart a.s.;
3. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt vervolgend aan dat collegie magtiging
verleend tot publieke verkoop van:
a. eenig walhout en takkebossen op de algemeene begraafplaats te Kloosterveen;
b. twee perceelen Bovenveen achter het Armwerkhuis op de Molenwijk, te zamen ongeveer groot 40
are;
4. De voorzitter deelt mede, dat er is ingekomen een adres van den onderwijzer C. Vennik te
Hoogersmilde, om, met behoud van zijn tractement, overgeplaatst te mogen worden aan de school te
Hijkersmilde en tevens dat B. en W. voorstellen aan dat verzoek geen gevolg te geven.
Na eenige discussie wordt het voorstel van B. en W. in stemming gebragt en met 5 tegen 4 stemmen
verworpen, zoodat het verzoek van Vennik is toegestaan, behoudens de goedkeuring der bevoegde
aurtoriteiten. Daarop wordt op voorstel van het dag. bestuur met algemeene stemmen besloten om
de jaarwedden der in ’t vervolg te benoemen onderwijzers (hulp) aan de openbare scholen alhier met
f 100 te verminderen en alzoo vast te stellen op f 500.
5. Ten slotte wordt, op voorstel van B. en W., besloten tot aankoop van een stuk grond van de
Diaconie der Herv. gemeente te Hoogersmilde, ter vergrooting van de algemeene begraafplaats
aldaar, voor de som van f 300.
De vergadering wordt gesloten.
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Smilde, 5 Maart. Naar ’t zich laat aanzien zal dit voorjaar hier betrekkelijk weinig turf worden
gegraven. Vele verveeners hebben nog groote hoeveelheden kolige turf in voorraad, terwijl anderen
door minder gunstige geldelijke omstandigheden genoodzaakt worden de grootst mogelijke
zuinigheid te betrachten. Noch voor de verveener, noch voor den arbeider schijnt dus de naaste
toekomst schitterend te zullen zijn. ’t Schijnt echter, dat de fabrieksturf weder meer aftrek zal
vinden. Men deelt ons namelijk mede, dat op de pannebakkerijen de steenkolen uitermate slecht
voldoen, zoodat aldaar de turf weder meer in eere komen zal.
De landbouwer verheugt zich in den hoogen prijs der vette varkens en in de willige botermarkt;
overigens heft ook hij weinig juichtoonen aan. De fabrieksaardappelen worden “bij voorkoop” niet
duur ingekocht: f 1,05 tot f 1,20 per mud kan bedongen worden. Ten gevolge van de slechte
aardappeloogsten der laatste jaren zullen velen zich meer toeleggen op de teelt van andere producten,
schoon ook menigeen den aardappel nog getrouw wil blijven. Veel heil wordt verwacht van de
pootaardappelen, die, direct uit Amerika aangevoerd, een groot aantal deugden in zich heeten te
vereenigen. Een ruim beschot, aanzienlijk meelgehalte enz. enz. spiegelt men zich voor. De toekomst
zal beslissen. In afwachting worden de “poters” tegen circa 8 gulden per mud aan den man gebragt.
De houthandel heeft hier dezen winter weinig te beduiden gehad. Weinig hout werd ten verkoop
aangeboden, en dat weinige vond, aangezien in ’t vorige jaar door de koopers niets werd verdiend,
misschien zelfs verloren, geen gretige aftrek. Menig arbeider, die in den winter van 1880 in de
bosschen een goed dagloon verdiende, zag thans te vergeefs uit naar werk, zoodat de armoede aan
menige deur heeft geklopt. Moge een gunstig voorjaar haar geheel verdrijven!

