
 

 

blad 1881a1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 JANUARIJ 1881 
 
Het VEENSCHAP “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde maakt bekend, dat de herziene 

Tabellen van Wegen en Voetpaden, 

onder het Veenschap gelegen, voor belangstellenden zullen ter visie liggen, gedurende dertig dagen, 

te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij KUIPER, en zulks van af 11 Januarij tot en met 11 Februarij 

1881.       Het Bestuur voornoemd. 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 JANUARIJ 1881 
 
Smilde, 7 Jan. Tot president van het “Plaatselijk Nut” is hedenavond gekozen de heer G.B. ’t Hooft, 

tot vice-president de heer H.C. Prins en tot secretaris de heer H.A. Venekamp. 

Ingezonden stuk. 

Hijkersmilde en Kloosterveen. 

Even als in vorige winters is ook nu bij onze onderwijzers de klagt algemeen, dat de catechisatiën met 

schoolkinderen zoo verlammend werken op het onderwijs in de scholen alhier. 

Te half tien begint de onderwijzer opgeruimd zijn werk met tegenwoordig nog al goed bezette 

klassen, doch over een half uur heeft hij groote wanorde. Een groot deel, halve klassen zelfs, loopt 

weg naar de catechisatie en de onderwijzer blijft met zeer gebroken klassen  zitten. Wanneer zal dit 

nog eens anders worden? Dan, als de predikanten hunne lessen geven op Zaturdag, maar niet op 

tijden als de lagere school dezelfde leerlingen verwacht. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 JANUARIJ 1881 
 
Smilde, 9 Jan. Gisternamiddag kwam J.H., inwonende zoon van A.H., landbouwer alhier, met paard 

en wagen, waarop nog 2 personen zaten, van Bovensmilde bij den Jonkersbrug alhier. Een dezer 

personen verliet daar den wagen. De ander, J.P., kreeg met den voerman J.H. twist, welke zoo hoog 

liep, dat J.H. J.P. bij de keel pakte, hem eenige slagen in het aangezigt gaf en hem op den grond 

gooide, zoodat de linkerarm zwaar werd gekneusd. 

Naar men verneemt, moet door den veldwachter Hogenberk van deze mishandeling procesverbaal zijn 

opgemaakt. 

Smilde, 9 Jan. Men deelt ons mede, dat de hooge Regeering hare goedkeuring heeft onthouden aan 

het besluit van den gemeenteraad op het schoolgeld van f 1,50 tot f 2,50 te verhoogen. 

W. DE JONGE te Smilde 

maakt bekend, dat de ziekte is geweken en zijn huis 

ONTSMET. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 JANUARIJ 1881 
 
Smilde, 7 Jan. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. 1879 2682 ml. en 2533 vrl., totaal 

5215; in 1880 zijn er geboren 83 ml. 92 vrl. en gevestigd 98 ml. en 96 vrl. totaal 369; terwijl zijn 

overleden 70 ml. en 69 vrl. en vertrokken 151 ml. en 139 vrl., totaal 429; zoodat de bevolking op 31 

Dec. 1880 bestond uit 2642 ml. en 2513 vrl., totaal 5156. 


