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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 MAART 1879

Raadsvergadering.
Smilde, 10 Maart. Alle leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van den voorzitter van Ged. Staten, houdende kennisgeving dat bij Kon. besluit van
23 Januarij j.l., no. 21, is goedgekeurd het raadsbesluit van 17 December 1878 no. 3, tot wijziging
van het tarief van den hoofdelijken omslag en
b. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij zijn vastgesteld de tabellen van de wegen en voetpaden,
die aan het toezigt van ’t gemeentebestuur onderworpen zijn.
2. Naar aanleiding eener missive van Ged. Staten worden eenige wijzigingen gebragt in het, in de
vorige vergadering, vastgesteld plan van geldleening voor de school te Hoogersmilde.
3. Ingevolge het op den 1sten Maart j.l. gehouden vergelijkend examen ter vervulling van de vacante
hoofdonderwijzersbetrekking te Hijkersmilde wordt door burgemeester en wethouders, in overleg
met den district-schoolopziener, het volgende zestal aangeboden:
J.M. ten Hoor te Leggeloo, IJ. Feenstra te Halen, H. Bartelds te Annerveenschekanaal, J. Wieringa
te Dedemsvaart, J. Kalverkamp te Haulerwijk , H. Hoving te Genne.
Na deze mededeeling wordt, op voorstel van het dag. bestuur, besloten om eene commissie te
benoemen tot het gaan bezoeken van de scholen der genomineerden en verder zoodanige
informatiën in te winnen als dienstig zal worden bevonden en om van een en ander in de volgende
vergadering verslag uit te brengen. Tot die commissie worden vervolgens benoemd de heer W.J.
Boelken, burgemeester, en de heeren J. Homan Kijmmell en E. R. Homan.
Daarna wordt de openbare vergadering gesloten, om met gesloten deuren te worden voortgezet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 MAART 1879

Smilde, 11 Maart. Men maakt het zich hier tegenwoordig druk met het meten der schepen. Van de
vaartuigen, die vóór October ’78 zijn gemeten, wordt, naar men verzekert, de grootte opnieuw
bepaald. Het schijnt, dat enkele ambtenaren in andere provinciën wel eens niet al te conscientieus
hebben gehandeld en dat hieraan die ijver moet worden toegeschreven. Vele schippers vinden dit
minder aangenaam, want het tonnental hunner vaartuigen neemt plotseling aanmerkelijk toe.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 MAART 1879

Smilde, 12 Maart. De kraaijen hadden zich een tijdlang vrij rustig gehouden, zoo zelfs, dat enkelen
aan hunne bekeering begonnen te gelooven. Er werd echter te vroeg gejubeld, want hedenmorgen
vond de landbouwer H. D. op zijn land een lam dat door kraaijen was aangevallen en afgemaakt.
Hoogersmilde, 12 Maart ’79. Gisternamiddag overleed mijne geliefde dochter JANTJE, in den
ouderdom van bijna 19 jaren.
ALLE BOERHOF.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 MAART 1879

Smilde, 16 Maart. Een paar maanden geleden meldden we het vertrek van onzen rijksontvanger, die
Smilde moest verlaten, omdat het ontvangkantoor werd opgeheven. We vernemen nu, dat ook de
commiezen bij de directe belastingen naar elders verplaatst zullen worden. Algemeen wordt dit zeer
betreurd.

