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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 DECEMBER 1878 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 13 Dec. 

In de verzending der brieven enz. doet zich hier nog altijd eene leemte gevoelen, die men hoopt, dat 

weldra zal worden aangevuld. Des voormiddags om 11½ uur verrekt nl. de postkar van hier naar 

Assen en na dien tijd is naar dien kant geene verzending meer mogelijk. ’t Komt ons voor, dat het 

geene overtollige weelde mogt heeten, indien we in de gelegenheid werden gesteld ook des 

namiddags naar het naaste postkantoor onze brieven te doen bezorgen. 

Het worde zoo!         Q. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 DECEMBER 1878 
 
Smilde, 16 December. Gisteravond werd hier weder gevochten, ten huize van den tapper G.S. te 

Bovensmilde. Twee personen, een zoon van L.D. en zekere H.D., werden ernstig met messen 

gewond. Vooral de eerstgenoemde heeft in het gezigt akelige wonden ontvangen. Ook bij de 

Norgervaart moeten ongeregeldheden zijn voorgevallen. 

Smilde, 18 Dec. De permanente commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israël. 

Kerkgenootschap te Amsterdam heeft, bij besluit van den 15den jl., no. 1753, benoemd tot lid en 

secretaris der Israël. schoolcommissie alhier den heer J.A. Polak. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 17 Dec. Afwezig de heer Fledderus. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

1. Het adres van den hoofdonderwijzer Meijeringh, om eene hoogere belooning voor de hulp zijner 

dochter bij het onderwijs, en dat van den aannemer K.A. van Es te Oosterwolde, verzoekende 

kwijtschelding van de boete voor te late oplevering van ’t post- en telegraafkantoor, worden, op 

voorstel van den voorzitter, gerenvoijeerd aan burg. en weth. om berigt en raad. 

2. Naar aanleiding der resolutie van Gedep. Staten van 22 November jl. no. 8, waarbij de aanslag van 

A.J. van Lemel, pupil van den heer J. Homan Kijmmell, is vernietigd, wordt zonder stemming besloten 

om het eerste suppletoir kohier van den H. O. dienst 1878 te wijzigen en op nieuw vast te stellen op 

een bedrag van f 215.54. 

3. Wordt zonder stemming vastgesteld het door burg. en weth. gewijzigd ontwerptarief voort den 

hoofdelijken omslag, met bepaling om, behoudens goedkeuring van den Koning, het maximum van 

het bedrag te verhoogen met f 2000, en alzoo vast te stellen op f 8500. 

4. Overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur wordt besloten om alle vroegere besluiten ten 

opzigte van de uitbreiding van het leerplan betrekkelijk de school te Kloosterveen in te trekken, en 

verder bepaald om de jaarwedden der hulponderwijzers aan de openbare scholen in deze gemeente te 

verhoogen met f 50, en alzoo vast te stellen op f 600; in te gaan 1 Januarij 1879. 

5. Met algemeene stemmen worden tot leden van het burg. armbestuur herbenoemd de heeren C.H. de 

Jonge en G. de Jonge. 

De vergadering wordt gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 DECEMBER 1878 
 

Onderwijs – Smilde. 

Aan de openbare lagere scholen te Kloosterveen en Hijkersmilde worden HULPONDERWIJZERS 

verlangd. 

Jaarwedde f 600.-, behoudens goedkeuring door Gedep. Staten. 

Brieven en stukken franco aan den Burgemeester van Smilde vóór 8 Januarij 1879. 


