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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 JUNIJ 1878

Raadsvergadering.
Smilde, 11 Junij. Alle leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van den Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, waarin wordt medegedeeld, dat van het besluit van den Gemeenteraad van 21 Mei jl.
aanteekening wordt gehouden en de aanleg eener telegraaflijn naar deze gemeente mitsdien wordt
voorbereid. Zoodra de kantoor- en woonlokalen en de telegraaflijn gereed zijn, zal de
telegraafdienst kunnen worden geopend.
2. Wordt vastgesteld een daar het dagelijksch bestuur aangeboden ontwerp-besluit betreffende het
toevoegen van nieuwe posten aan en het doen van af- en overschrijving op verschillende posten der
gemeentebegrooting over 1877.
3. Met intrekking der besluiten van 15 November 1877 en 7 Maart 1878 wordt zonder stemming
besloten, om tot dekking der kosten voor den bouw van een post- en telegraafkantoor met
directeurswoning, zoomede voor den aankoop van bouwterrein, ten laste der gemeente eene
geldleening te sluiten groot f 11000, met de bepaling dat van f 10000 de rente 4 pct. en van de
overige f 1000 de rente 4½ pct. ’s jaars zal bedragen, af te lossen in 22 jaren en verder op de
voorwaarden als in het hierbij behoorende plan nader is omschreven.
4. Met algemeene stemmen wordt tot hulponderwijzer aan de openbare school te Hoogersmilde
benoemd de eenige sollicitant H. Hoogenkamp te Diever, met bepaling om de regeling der in functie
treding over te laten aan burg. en weth.
5. Wordt besloten, overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur, om aan den hoofdonderwijzer
te Hoogersmilde, ten behoeve van door hem aangesteld hulppersoneel, een toelage te verleenen van
f 5 per week, zoolang de betrekking van hulponderwijzer aan zijne schoolvacant is, met bepaling
dat die toelage wordt gerekend te zijn ingegaan den 15den Mei jl.
6. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wordt onveranderd goedgekeurd de
ingezonden rekening van het burgerlijk armbestuur over 1877. Bedragende die rekening in
ontvangst f 4398.415, in uitgaaf f 4329.28, zoodat er een batig saldo is van f 69.135.
De vergadering wordt gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 JUNIJ 1878

Smilde, 13 Junij. Met genoegen vernemen wij, dat in de vergadering van het bestuur van het
veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” besloten is tot den aanleg van den weg bijlangs den
zuidkant der Duikersloot. De nu aangelegde weg langs de Suermondswijk toont reeds, hoe veel nut
te wachten is van dergelijken aanleg.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 JUNIJ 1878

Norgervaart, 13 Junij. Een dochtertje van de arbeider V., op eene der naburige wijken woonachtig,
is op een treurige wijze om het leven gekomen. Het kind liep bij haar vader, die met veldarbeid
bezig was en tevens een waakzaam oog hield op de kleine. In de drukte van den arbeid lette hij een
oogenblik niet op het spelende meisje en vond haar geen vijf minuten nadat hij haar nog bij zich had
levenloos in eene sloot.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JUNIJ 1878

VEENSCHAP
“DE ZEVEN BOKKEN”.
Het BESTUUR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier van den Algemeenen
Omslag, dienst 1878, in DE NIEUWE VEENHOOP ter inzage zal liggen van den 19den tot en met den
29sten Junij a.s.
H.P. SICKENS, voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.

