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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 APRIL 1880 
 
Smilde, 8 April. Een der hulponderwijzers alhier werd door ziekte verhinderd zijne functiën in de 

school te verrigten. Te zijner vervanging werd tijdelijk een kweekelinge aangesteld, die, op grond 

van een vroeger genomen raadsbesluit, voor de eene helft door de gemeente en voor de andere door 

den betrokken hulponderwijzer moest worden gesalariëerd. 

Met zekerheid vernemen we echter, dat de hulponderwijzer niet genegen is zijn aandeel te betalen 

en de hulp van een regtsgeleerde heeft ingeroepen, opdat het worde uitgemaakt, of de Raad het regt 

heeft dergelijke besluiten te nemen en toe te passen. Met gespannen verwachting zien velen den 

afloop tegemoet. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 APRIL 1880 
 
Smilde, 9 April. Hedenavond werd eene vergadering gehouden van de afdeeling “Smilde” van den 

Protestantenbond. In beginsel is besloten tot de oprigting van een leesgezelschap. 8 nieuwe leden 

zijn toegetreden. In de  laatste helft dezer maand zal op een avond als spreker optreden de heer 

Meijboom, predikant te Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 APRIL 1880 
 
Smilde, 14 April. Door de Permanente Commissie tot de algemeene zaken van het Ned. Israël. 

Kerkgenootschap in Nederland te Amsterdam is tot lid van de Israël. Schoolcommissie alhier 

benoemd de heer H. van Dam alhier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 APRIL 1880 
 

Heden gedenken onze geliefde ouders 

P. DATEMA 

EN 

M.K. DE HAAN 

hun 25jarig Huwelijk. 

Ps. 118 : 24 en 25. 

Smilde, 17 April 1880.     Hunne dankbare kinderen. 

 

SMILDE. 

Besmettelijke Veeziekten. 

De BURGEMEESTER van Smilde vestigt de aandacht van de belanghebbende ingezetenen op het 

Koninklijk besluit van 14 Maart 1880 (St.bl. no. 31), waarbij nader wordt bepaald welke ziekten van 

het vee voor besmettelijk worden gehouden. In dat besluit is onder de besmettelijke ziekten van het 

vee ook genoemd het mond-en-klaauwzeer (besmettelijke blaaruitslag van den mond en de 

klaauwen) bij herkaauwende dieren en varkens, terwijl het kwaadaardig klaauwzeer bij schapen, het 

zoogenaamd rotkreupel, niet wordt genoemd. Van het voorkomen van mond- en klaauwzeer moet 

derhalve voortaan door de houders of hoeders van vee onmiddellijk aangifte worden gedaan en 

tevens moet het aangetaste vee van het overige dadelijk worden afgezonderd. Van gevallen van 

zoogenaamd rotkreupel bij schapen behoeft niet langer aangifte te worden gedaan. Daar echter 

schapen, evenals rundvee, bokken en geiten, tot de herkaauwende dieren behooren, zijn op deze 

dieren de bepalingen betreffende het mond- en klaauwzeer (besmettelijke blaaruitslag van mond en 

klaauwen) wel toepasselijk. Verzuim van aangifte of afzondering zou tot strafvervolging van den 

overtreder leiden. 

En opdat niemand eenige onwetendheid zal kunnen voorwenden, wordt het bovenstaande geplaatst in 

de Prov. Dr. en Asser Courant. 

Smilde, April 1880.        BOELKEN, Burgem. 


