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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 NOVEMBER  1872 
 
+ Smilde, 23 Nov. De gunstige waterstand in de Molenwijk brengt aldaar reeds vrij wat beweging en 

drukte. Hedenachtermiddag toch zijn er bijna achter elkander acht groote pramen opgevaren om turf te 

laden. 

- Dat men zich in deze environs meer en meer op het aardappelverbouw toelegt blijkt ook daaruit, dat 

alleen door den commissionair van de Maatschappij “Hibernïa” te Meeden, in de prov. Groningen, voor 

ruim twintigduizend gulden - zegge f 20,000 - aardappelen te Smilde en Kloosterveen, gemeente Assen 

zijn opgekocht. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 NOVEMBER  1872 
 

Ingezonden stukken. 

Vraag aan het Klassicaal Bestuur. 

Mag iemand, die niet geëxamineerd is als catechiseermeester, wel catechisatie waarnemen, zooals thans 

sedert eenigen tijd geschiedt op de Smilde door den heer M.A. Hoogerbrugge? en ten tweeden: mag de 

predikant Moquette, die zich geroepen heeft gevoeld om sedert eenigen tijd de dienst in Londen waar te 

nemen, zulks toelaten? 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 NOVEMBER  1872 
 
+ Hoogersmilde, 28 Nov. In eene vergadering van stemgeregtigde manslidmaten, die heden in de kerk 

bijeenkwamen, teneinde een drietal predikanten op te geven, waaruit over veertien dagen eene 

beroeping zal geschieden, waren 68 stemgeregtigden opgekomen. Bij de eerste vrije stemming werden 

met volstrekte meerderheid van stemmen op het drietal gebragt: Boomert te Ritthem (Zeeland), van 

Lindonk te Leusden(Utrecht) en Gangel te Hoenderlo (Gelderland). 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 DECEMBER  1872 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 29 Nov. Tegenwoordig de heeren van Veen, Drenthen, Fledderus, Wind, Wessemius, v.d. Veen, 

Homan en de voorzitter. Later komen nog ter vergadering de heeren Hoogerbrugge en Servatius. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde wordt gesteld: 

1. Af- en overschrijving ter gemeentelijke begrooting voor 1872. Na eenige toelichtingen goedgekeurd. 

2. Begrooting van het burgerlijk armbestuur voor 1873. 

Deze geeft aanleiding tot vele en gewigtige dicussien tusschen de heeren v.d. Veen, v. Veen, 

Wessemius, Fledderus, Servatius, Hoogerbrugge en den voorzitter. 

Met algemeene stemmen, op die van den voorzitter na, die zich buiten stemming houdt, wordt besloten 

de begrooting aan het armbestuur terug te zenden en dat bestuur in overweging te geven, in enkele 

artikelen wijzigingen te brengen, teneinde het doel van het werkhuis beter uitkome en de finantiële 

bezwaren voor de gemeente dragelijker worden. 

3. Aanbieding der gemeente-begrooting voor 12873. voor kennisgeving aangenomen. 

Daar er niets mee aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 DECEMBER  1872 
 
+ Smilde, 2 Dec. Gisteravond vervolgde een schippersknecht eenige meisjes. Deze liepen, om haar 

vervolger te ontkomen, over een draai, en, ferm bij de hand, draaiden zij fluks de draai af. De knecht in 

zijn ijver zulks niet ontdekkende, dacht aan de andere zijde der vaart zijn prooi te zullen pakken en 

wilde de draai ook over loopen, maar werd in zijn drift tamelijk bekoeld, daar hij in de vaart teregt 

kwam. Dat hij door de vervolgden hartelijk werd uitgelagchen laat zich begrijpen. 


