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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 MEI 1880

Raadsvergadering.
Smilde, 10 Mei. Afwezig de heeren Homan Kijmmell en Wessemius.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger d.d. 6 april jl.;
b. eene resolutie van Gedep. Staten, waarbij wordt vernietigd de aanslag op het kohier van den
hoofdelijken omslag voor 1880 van J. Homan Kijmmell, als voogd over de minderjarige A.J. van
Lemel, en wel op grond, dat genoemde minderjarige, in den zin der wet, noch hoofdverblijf noch
verblijf te Smilde heeft;
c. eene resolutie van Gedep. Staten, houdende afwijzing van de bezwaarschriften door W. van Veen,
mr. L. Kijmmell, Jb. W. de Vries en J. Homan Kijmmell ingediende tegen hunnen aanslag op het
kohier van den hoofdelijken omslag voor 1880, en wel op grond dat aan Gedep. Staten niet is
gebleken dat adressanten te hoog zijn aangeslagen.
d. eene resolutie van Gedep. Staten tot goedkeuring van het kohier der hondenbelasting voor 1880.
2. Op het adres van den hoofdonderwijzer H. Ulehake te Hoogersmilde, om schadevergoeding voor
het gemis van tuingrond, wordt op voorstel van het dag. bestuur besloten: om den adressant een som
van f 10, voor eens, uit te keeren.
3. Op het adres van W. Mulder, weduw van G. Klaasen, om eene gratificatie van f 25, wordt,
overeenkomstig het voorstel van burg. en weth., afwijzend beschikt.
4. met algemeene stemmen wordt besloten tot nadere vaststelling van het kohier van den
hoofdelijken omslag dienst 1880 tot een bedrag van f 7601.98, en zulks naar aanleiding eener
missive van Gedep. Staten van Drenthe, die gegrond is op de resolutie van dat collegie, tot
vernietiging van den aanslag van de minderjarige A.J. van Lemel, hiervoren gemeld.
De vergadering wordt gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 MEI 1880

TE KOOP:
Eene overdekte Praam
groot 73 ton, met ZEIL en TREIL, OP- en BIJGOED, oud 4 jaar;
alsmede eene NIEUWE, bijkans afgewerkte, en
eene in aanbouw zijnde nieuwe PRAAM, ieder groot ruim 80 ton, bij M. FERNHOUT te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 MEI 1880

25jarige Echtvereeniging
VAN J. ELEVELD EN J. OOSTERBOS.

Bovensmilde, 16 mei 1880.
Hunne dankbare kinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 MEI 1880

Smilde, 16 Mei. Gister waren we ooggetuige van een niet alledaagschen wedstrijd. De nieuwe
stoomboot “Smilde I’ stoomde van Assen, terwijl de trekschuit van den schipper Auwerda zich ook tot
vertrek gereed maakte. Laatstgenoemde deed zijn best, om de boot bij te blijven, zoodat ’t paard steeds
in vollen draf liep, met ’t gevolg, dat de lijn van de schuit gestadig de passagiers op de boot hinderde.
Dit begon den wakkeren machinist Joontjes te vervelen en deze sneed daarop de lijn door, waardoor
de schuit natuurlijk in zijn vaart vertraagde en de boot zijn togt ongestoord kon vervolgend. Dat deze
wedstrijd niet vrij was van: “Jalousie de métier” ligt voor de hand. De lijn van de schuit prijkt sedert
dien tijd met een knoop (geen Gordiaansche) als eene herinnering aan de activiteit van den machinist
en als een souvenir aan den gehouden wedstrijd.

