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Smilde, 19  Aug. Gistermorgen te ongeveer half tien arriveerde alhier de opperrabbijn van het 

ressort Drenthe ad interim. De heer Tal inspecteerde de Israëlitische school, examineerde de 

leerlingen en gaf na afloop daarvan zijne tevredenheid te kennen over de vorderingen, die zij sedert 

de in het vorige jaar gehouden inspectie gemaakt hebben. Hij spoorde den onderwijzer, den heer M 

de Hes, aan, op den ingeslagen weg voort te gaan. Vervolgens begaf men zich om 12 uur naar de 

synagoge, waar  de heer Tal eene godsdienstige voordracht hield. Wij zouden te veel ruimte in dit 

blad behoeven, indien wij de rede van den begaafden spreker in haar geheel wilden wedergeven; 

genoeg zij het te vermelden, dat hij zijne toehoorders herinnerde aan het aanstaande kerkelijk 

Nieuwjaar en er op wees, dat het plicht is na te denken over de slechte handelingen, die in het 

afgeloopen jaar zijn gepleegd, en deze weder goed te maken. Daarna behandelde hij de geschiedenis 

van Jona en bracht deze in toepassing op het dagelijksch leven. Met een gebed voor het welzijn van 

allen eindigde de spreker, waarna men zich huiswaarts begaf. De opperrabbijn bracht nu nog met het 

kerkbestuur een bezoek in onderscheidene Israël. huisgezinnen. Na het diné gebruikt te hebben 

vertrok de heer Tal naar Assen om zich naar Meppel te begeven, teneinde ook daar zijne 

ambtsbezigheden te verrichten. 

Smilde – Schoolgeld. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat het Kohier van 

het Schoolgeld, loopende van 1 Mei 1890 tot en met den laatsten April 1891, goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten dezer Provincie bij resolutie van 15 Augustus 1890 no. 1, gedurende vijf 

maanden, te rekenen van en met den 21sten dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage zal 

liggen. 

Bezwaarschriften kunnen bij den Gemeenteraad worden ingediend binnen drie maanden na de 

uitreiking van het aanslagbiljet. 

Smilde, 19 Augustus 1890.      De Burgemeester, 

bij afwezigheid, de Wethouder. 

H.P. SICKENS. 

De Secretaris,  

D. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1890 

 

 
Smilde, 20 Aug. Heden had alhier de uitbesteding plaats van: 1. het doen van eenige reparatiën aan 

den toren, als: timmer-, lood- en zinkwerken; 2. het verven van den toren, alsmede het van binnen 

schoonmaken en witten der kerk. 

Voor het eerste perceel waren twee inschrijvingsbiljetten ingekomen, nl. van U.G. Harstra te Smilde 

voor f 729 en J. Wijckel te Smilde voor f 762. 

Voor het tweeede perceel waren vier inschrijvingsbiljetten ingekomen, nl. van J. de Vries op 

“Zeldenrust” te Smilde voor f 221, Siegers te Assen f 235, A. Manak te Smilde f 249 en A. Naber te 

Smilde f 258. 

In de na de inschrijving plaats hebbende gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen 

is besloten perceel 1 aan den laagsten inschrijver Harstra ter uitvoering op te dragen; ten aanzien van 

perceel 2 werd met 9 tegen 4 stemmen besloten dit niet door den laagsten inschijver, als zijnde deze 

zelf kerkvoogd, te doen uitvoeren, maar het werk aan den derden inschrijver, A. Manak alhier, te 

gunnen. 

Hoogersmilde, 21 Aug. Men deelt ons mede, dat het voornemen bestaat ook hier eene christelijke 

school te bouwen. 


