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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 31 OCTOBER 1879 
 
Hoogersmilde, 30 Oct. Naar we vernemen is de nieuwe school alhier door den opzigter P. te Assen 

opgenomen, doch niet goedgekeurd. 

Smilde, 30 Oct. Eenigen tijd geleden werden hier eenige mudden puike aardappelen naar elders 

gezonden. Toen ze ter bestemder plaatse waren aangekomen, kon men ze niet gebruiken, tot niet 

geringe verbazing van den afzender, die wist, dat hij goede waar had afgeleverd. Later greep weder 

hetzelfde met een ander plaats. De leverancier begaf zich naar den persoon, zie zijne aardappelen had 

ontvangen en ’t bleek hem toen, dat ze gedeeltelijk voor slechte, bijkans oneetbare waren verruild. 

Een ieder wachte zich voor schade. 

Smilde, 31 Oct. In de gisteravond gehoudene kerkeraadsvergadering der Israëlitische gemeente alhier 

zijn tot leden van het dagelijksch bestuur de aftredende leden H. Elshof en M. Polak herkozen. 

Benoemd tot lid van het Israëlitisch armbestuur de heer H. van Dam.  

RAADSVERGADERING. 

Smilde, 30 Oct. Afwezig de heeren: de Vries en Drenthen. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. voor kennisgeving worden aangenomen: 

a. eene resolutie van Ged. Staten waarbij de gemeente-rekening, over 1878, wordt gesloten en 

vastgesteld: het bedrag der ontvangsten op f 29137.69, dat der uitgaven op f 26810.02, en van het 

voordeelig slot op f 2327,67; 

b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger dd. 7 October jl. 

2. Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan H. Hoogenkamp eervol ontslag verleend als 

hulponderwijzer aan de school te Hoogersmilde, in te gaan 1 November 1879. 

3. Met algemeene stemmen wordt daarna tot hulponderijzer aan de openbare lagere school te 

Hoogersmilde benoemd K. Vennik te Smilde, met ingang van 1 November 1879. 

4. Op het adres van K.A. van Es, aannemer te Oosterwolde, om gedeeltelijke uitbetaling van de 

ingehouden boete voor te late oplevering van ‘t post- en telegraafkantoor, wordt afwijzend beschikt. 

De vergadering gaat uiteen. 

Smilde, 31 Oct. Men deelt ons mede, dat bij het dagelijksch bestuur dezer gemeente is geïnformeerd 

of men geneigd zou zijn uit de gemeentelijke fondsen f 100 jaarlijks bij te dragen tot de bezoldiging 

van een tweeden besteller der telegrammen ter dezer plaatse. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 NOVEMBER 1879 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 NOVEMBER 1879 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 NOVEMBER 1879 
 

Het BESTUUR van het Veenschap MOLENWIJK en AANHOORIGHEDEN maakt bekend, dat  de  

Begrooting over 1880, 

gedurende acht dagen na heden, te Smilde bij HOMAN en te Hooghalen bij KUIPER ter visie zal 

voorliggen. 

Smilde, 4 November 1879.  

        Het Bestuur voornd.: 

         H.S. GRATAMA, voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 


