
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 24 JUNIJ  1852 
 
SMILDE, 22 Junij. In de openbare Raadsvergadering, gister achtermiddag gehouden, hebben de 

drie nieuw benoemde leden C. Blenken, K. Fernhout en J. Joffers den eed in handen van den 
Voorzitter afgelegd; - is vastgesteld de hoofdelijke omslag over 1852; - vergunning (in zooverre 

het van den Raad afhangt) verleend aan de Israëlitische schoolverzorgers tot het oprigten eener 

bijzondere school; - besloten tot het doen van de noodige reparatien aan de brandspuit, en 
eindelijk vastgesteld een adres, gerigt aan de prov. staten, betrekkelijk de kas ad pios usus. Alle 

leden behalve Mr. P. v.d. Veen en H. de Vroome waren tegenwoordig. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 29 JUNIJ  1852 
 
SMILDE, 26 Junij. Gisteren avond werd hier eene openbare uitbesteding gehouden: - 1

e
 van eenige 

reparatien aan de scholen en schoolhuizen, het welk is aangenomen door H. Oldekamp voor f 

110,00; 2
e
 – van het onderhoud van de weg bijlangs de Witte Wijk, tot primo Januarij 1853, 

waarvan aannemer is geworden Jakob Hendriks van Hoogersmilde voor f 22; - 3
e
 dat van de weg 

bij W. de Vries, aangenomen door denzelfden voor f 25; - 4
e
 dito van het kerkhof te Hoogersmilde, 

aangenomen door denzelfden voor f 8; - dito van het kerkhof te Smilde, aangenomen door 

denzelfden voor 10; - 6
e
 transport, aangenomen door H. Boer voor f 8,80 per uur; 7

e
 van 4 

dagwerk zwarte turf voor de scholen, aangenomen door B. Bruins voor f 80. 

28 Junij. Gaven we bij ’t berigt van de oprigting van een zanggezelschap ter dezer plaats in no. 12 

dezer courant de verwachting te kennen dat het getal der leden weldra tot 50 zou zijn aangegroeid, 

thans kunnen we melden, dat genoemd zanggezelschap reeds zes en vijftig leden telt, die den tijd 

in aanmerking genomen, gewenschtte vorderingen in de edele zangkunst hebben gemaakt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG, 1 JULIJ  1852 
 
HOOGERSMILDE, 30 Junij. Gister namiddag had hier een droevig ongeluk plaats. Een jongetje van 

vier jaren, zoontje van P. Hummel, wilde ook gaarne een hengel hebben, om daarmede te gaan 
visschen. Dien ten gevolge werd hem een stokje gegeven met een touw  van gevlochten russchen 

er aan; daarmede had hij zich verwijderd, kort daarna wilde de moeder water halen uit een bij huis 

gegraven gat, en moest haar zoontje levenloos uit hetzelve ophalen. Wij willen deze ouders niet 
hard wezen, maar wenschen, dat dit droevige voorbeeld anderen moge opwekken, om met de 

meeste zorg hunne lieve kleinen gade te slaan en niet zonder opzigt te laten. 

- Wij meenen hier de beginselen der aardappelziekte te kunnen bespeuren, bij eene soort, die hier 

bekend zijn onder den naam, van blaauwe vroegrijpen. Op de onderste bladeren komen 
zwartbruine vlekken welke ten laatsten verdorren. Aan wat hooger zittende bladeren bemerken wij 

zwarte, krullende punten. Wij hoopen dat die verschijning geen verder gevolg moge hebben, maar 

vreezen daar het regenachtige weer er ongunstig op zal werken. 

Smilde, 30 Junij. Met genoegen vernemen wij, dat alhier het plan bestaat, om een muzijk-

gezelschap op te rigten, en hoopen dat dit voornemen krachtige ondersteuning en medewerking 

van de voornaamste ingezetenen moge ondervinden, opdat het werkelijk tot stand kome. 


