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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 13 SEPTEMBER 1881

Stoomboot “Smilde I”
zal, met ingang van Maandag 19 Sept. a.s. (uitgezonderd des Zondags), twee malen daags varen,
als volgt:
Vertrek WITTE WIJK ’s morgens
7.45.
Vertrek van ASSEN
’s voormidd. 11.30.
Vertrek van SMILDE
’s midd.
1.20.
Vertrek van ASSEN
’s namiddags 4.30.
Des Dingsdag vertrek van de WITTE WIJK in plaats van te 7.45 om 6.15 ’s morgens.
DE DIRECTIE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1881

Smilde, 13 Sept. Naar wij vernemen heeft de heer H. van Veen zijne herbenoeming tot wethouder
niet aangenomen.
Raadsvergadering.
Smilde. 12 Sept. Afwezig de heer Homan Kijmmell.
De vergadering geopend zijnde, leggen de herkozen leden H. van Veen, E.R. Homan en H.P. Sickens,
benevens het nieuw gekozen lid C.H. de Jonge, de bij art. 83 der grondwet en bij art. 39 der
gemeentewet voorgeschreven eeden af en nemen, na door den voorzitter te zijn geluk gewenscht,
zitting. De notulen van de vorige vergadering worden daarop gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Voor informatie worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij de gemeenterekening over 1880 wordt gesloten , en
b. eene resolutie van datzelfde collegie tot goedkeuring van raadsbesluiten betreffende de op te rigten
school voor uitgebreid onderwijs.
Tot wethouders en tot ambtenaren van den burgerlijken stand worden herbenoemd de heeren H. van
Veen en E.R. Homan. De heer Homan verklaart beide betrekkingen weder te zullen aanvaarden,
terwijl de heer van Veen wel de betrekking van ambtenaar van den burgerlijken stand aanneemt, maar
omtrent de herbenoeming tot wethouder gebruik wenscht te maken van art. 85 der gemeentewet.
Ter tafel komt vervolgens eene missive van Ged. Staten, waarin deze het dagelijksch bestuur
verzoeken, om te zorgen, dat in de scholen te Kloosterveen en Hoogersmilde een tweede onderwijzer
tot bijstand worde aangesteld. Naar aanleiding daarvan deelt de voorzitter mede, dat, in antwoord
daarop, door burg. en weth. aan Ged. Staten is berigt, dat zij aan den Raad zullen voorstellen om met
1 Jan. 1882 tot de aanstelling van bedoelde onderwijzers, op eene jaarwedde van f 500, over te gaan.
Het dagelijksch bestuur doet bij deze het hierboven bedoelde voorstel, waarmede de vergadering zich,
na eenige discussie, zonder stemming, vereenigt, met bepaling om op de begrooting voor het
volgende jaar de daarvoor noodige gelden uit te trekken.
De voorzitter deelt daarna mede, dat, vóór het einde van het jaar, de verordeningen, tegen welker
overtreding straf is bedreigd, moeten worden herzien, dat burg. en weth. concepten hebben gereed
gemaakt en die in deze en in de volgende vergadering wenschen te behandelen.
De heer Hoogerbrugge geeft in overweging, om die stukken eerst voor de leden ter lezing neder te
leggen of bij de leden te laten circuleeren.
De voorzitter heeft er niet tegen om de ontwerpen 8 dagen ter visie te leggen, maar vindt het beter om
ze in handen te stellen van eene commssie, tot onderzoek en rapport in de volgende vergadering.
Hiertegen heeft niemand bezwaar, waarna de voorzitter tot leden van die commissie benoemt de
heeren Hoogerbrugge, Wessemius en Sickens, aan wie alle ontwerp-verordeningen, ten getale van
twaalf, worden ter hand gesteld.
De openbare zitting wordt daarna veranderd in eene met gesloten deuren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1881

Smilde, 14 Sept. Op de heden gehouden najaarsmarkt was de aanvoer van vee niet groot. Alleen
varkens werden in vrij groote menigte ten verkoop aangeboden. De prijzen waren hoog.
Kramen waren er betrekkelijk veel, zoodat de kleinen ruimschoots gelegenheid hadden hunne centen
aan den man te brengen.

