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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 JULIJ 1853 
 
Smilde, 18 Julij. Men verneemt, dat zich iemand aan de besturen van Assen en Zwolle heeft 

gewend, ten einde vergunning te bekomen, om nog een beurtschip tusschen de beide steden 

aan te leggen. 

19 Julij. Tot ons leedwezen hebben we hedenmorgen wederom de bekende ziekte in de 

aardappels en wel in de zoogenaamde muisjes ontdekt. In 1852 ontdekten we het bederf aan 
dezelfden soort en op dezelfde plaats den 15 Julij. Het kwaad bepaalt zich nog slechts tot het 

loof of plant, aan den aardappel zelven hebben we nog niet het geringste bewijs van bederf 

kunnen ontdekken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 JULIJ 1853 
 
Smilde, 20 Julij. Heden is bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes ter verkiezing 

van drie nieuwe leden voor den Gemeente-raad gebleken, dat op zich hadden verenigd Mr. P. 

v.d. Veen 44, E. Tonckens 40, H. de Vroome 34, J.IJ. Nuis 16, E. Vennik 12, K. Smit 8, J.L. 

Wolters 6 en nog eenige 5, 3 en 2 stemmen, terwijl nog eenige 1 stem hadden bekomen. Van 
de 162 kiezers hadden 72 hunne stemmen, waaronder geene van onwaarde, uitgebragt. Beide 

eerst genoemden zijn alzoo gekozen; terwijl eene herstemming zal moeten geschieden 

tusschen H. de Vroome en J.IJ. Nuis. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 JULIJ 1853 
 
- De aanneming van den bouw eener kerk en pastorie te Grollo en Schoonlo, gemeente Rolde, 

door den timmerman H. Oldenkamp te Smilde voor f 8285 is gegund. 

Smilde, 26 Julij. ’t Verheugt ons te kunnen berigten, dat de vakante Israel. school hier 

eindelijk zal vervuld worden. Ofschoon er autorisatie was verleend tot aanstelling van den 
onderwijzer Limburg van Zwolle, werd er zwarigheid  gemaakt hem de posten van 

voorzanger, godsdienstonderwijzer en beestensnijder, welke aan dien van het maatschappelijk 

onderwijs verbonden zijn, op te dragen. Thans heeft men daartoe besloten en is Z.Ed. deswege 

het beroep ook van het Israel. godsdienst. schoolbestuur toegezonden. 

INGEZONDEN STUKKEN 

In eene door de Israëlitische gemeente te Smilde gehouden vergadering van Zondag jl. werd 

op voorstel van de heeren kerkbestuurders besloten, om eenige roerende goederen, aan 

bovengenoemde gemeente toebehoorende, en aldaar door omstandigheden in onbruik geraakt, 
op aanstaande Donderdag, des avonds te zes ure, in veiling te brengen, bestaande in de 

volgende zaken: 

1 een bed met toebehoren, vroeger in gebruik geweest bij ongehuwde, aldaar gefungeerd 
hebbende onderwijzers; verders, een groote bakkers zuurketel, eene ijzeren idem, geschikt 

voor een bad, verders eenige voorwerpen van mindere waarde; het baart verwondering, dat 

deze verkoop uitsluitend voor Israëlieten van Smilde zal gehouden worden en dat de 
kerkbestuurders niet weten, dat in Drenthe meer Israëlieten wonen, die van bovengenoemde 

artikelen zouden gading maken, hetwelk een en ander ten voordeele van de gemeente zoude 

wezen. 

S. den 25 Julij 1853                                                                     X.IJ.Z. 


