blad 1870y
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 8 DEC. 1870

+ Smilde, 5 Dec. Vrijdagvoormiddag jl. komt eene vrouw met zeer veel haast hier bij een bakker
inloopen, vraagt een 12ponds brood, een stoet en een wittebrood, voor een winkelier bij wien die
bakker gewoonlijk brood bezorgt, en zegt aan de bakker, dat hij tegen den avond nog zes brooden
aldaar moest bezorgen. De vrouw vertrekt met het gevraagde, betaalt natuurlijk niet, en de bakker,
tegen den avond met de zes brooden bij den winkelier komende, ontdekt, dat hij beetgenomen is. De
winkelier wist van de geheele zaak niets.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 DEC. 1870

+ Smilde, 9 Dec. Gisteravond hadden we het genoegen de eerste voorstelling van de rederijkerskamer
„Nut en Vermaak” alhier op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind bij te woonen. Er werd
opgevoerd “Wie is „t”, blijspel in 4 bedrijven, en “Bergen en Dalen”, blijspel in 2 bedrijven. Vóór de
opvoering sprak de president der kamer, de heer L. D. Cohen, een woord tot het publiek en vroeg een
verschoonend, toegevend oordeel, aangezien alle begin moeijelijk is en men thans de eerste
voorstelling zou geven. Wij willen in geene bijzonderheden treden, maar zeggen slechts dat de
verwachting verre, zeer verre overtroffen is, en wanneer de kamer op den ingeslagen weg aldaar voort
gaat, zal zij eene eervolle plaats beslaan tusschen hare zuster-kamers in Drenthe.
En was het opgekomen publiek talrijk? De ruime zaal was eivol, zoodat eene groote menigte zich met
een staanplaats moest vergenoegen.
Openlijk brengen we langs dezen weg den kamer onzer dank voor de getrouwe beantwoording aan
haar devies: “Tot nut en vermaak”.
RAADSVERGADERING
Smilde, 6 Dec. Tegenwoordig de heeren Servatius, v.d Veen, Fledderus, van Veen, Drenthen, Homan,
Wind, Eekhout en Hoogerbrugge.
Na lezing der notulen der vorige vergadering worden die gearresteerd.
Aan de orde wordt gesteld de benoeming van een hulponderwijzer te Bovensmilde, waartoe door den
schoolopziener inzonderheid wordt aanbevolen de heer A. Kalverkamp.
Na eenige discussien vóór en tegen die benoeming wordt de heer A. Kalverkamp benoemd met 8 van
de 9 uitgebragte stemmen.
Met algemeene stemmen wordt besloten tot de borgstelling door de gemeente ten behoeve der
Provincie voor zekeren te Zutphen verpleegd wordenden krankzinnige.
In behandeling komt daarna de vaststelling van de begrooting van het burgerlijk armbestuur, dienst
1871.
De heer Hoogerbrugge maakt bedenkingen daartegen en meent dat de betrekkingen van directeur met
dien van secretaris wel kunnen vereenigd worden.
De heer v.d. Veen wil ook dat de meest mogelijke zuinigheid zal worden in acht genomen.
Na eenige discussien voor en tegen wordt de begrooting met 8 tegen één stem, die van de heer
Hoogerbrugge, vastgesteld.
Eveneens wordt, na eenige opmerkingen van den heer Hoogerbrugge, met 8 tegen één stem, die van
de heer Hoogerbrugge, de gemeentebegrooting voor 1871 vastgesteld.
Daar er niets meer aan de orde is, wordt de vergadering gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 DEC. 1870

+ Smilde, 9 Dec. Heden zijn door het kiescollegie van Kloosterveen en Hijkersmilde tot ouderlingen
benoemd de heeren K. Fernhout en G. ter Oever en voor een vertrokken ouderling herbenoemd de
heer H. Wesseling, en tot diaken de heeren A.H. Naber en J. Haveman.

