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ZATURDAG 5 APRIL 1856

Hoogersmilde, 3 April. Onze onderwijzer heeft gedurende dezen winter met eenige jongelieden van
beiderlei kunne een soort van bijbeloefening gehouden. Voor eenige dagen hebben genoemde jonge
lieden, als blijk van erkentelijkheid, den onderwijzer vereerd: 6 fraaije stoelen, een sierlijke spiegel
benevens een zeer mooije engelsche tafellamp.
Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mijne geliefde oudste Zoon JAKOB VENNIK, in den
ouderdom van ruim 56 jaren. Eene kortstondige ziekte sloopte in weinige dagen zijn ligchaam, dat
buitendien zwak was, zoodanig, dat hij bezweek.
Smilde, 28 Maart 1856
de Wed. W. VENNIK
mede namens mijne kinderen
SMILDE den 1 April 1856
Na eene langdurige ziekte ontsliep gisteren avond, zacht en kalm, onze dierbare Moeder IJMKJEN
WESTRA, Wed. H. WIND, in den ouderdom van 63 jaren en 5 maanden.
J.H. WIND
Mede namens mijne Broeders en Zusters
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RAADSVERGADERINGEN
Smilde, 4 April. In de heden gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente is besloten: 1 e.
geene bezoldiging ter begrooting 1856 uit te trekken voor den 2en veldwachter; - 2e. de verzoeken van
de afgescheidene diakenen en Israelietische armverzorgers om subsidien, aan te houden tot de
volgende vergadering; - 3e. het verzoek, om maatregelen te nemen, ter plaatsing van een gemeente- of
openbaar uurwerk af te wijzen; - 4e. de stukken, betrekkelijk de betaling der bedelaarskosten, te stellen
in handen eener commissie, ten fine van advies; - 5e. de kwestieuse limitscheiding tusschen de wed.
G.O. de Vries en de woning, school en erf te Hijkersmilde door een deskundige te doen opnemen; - 6e.
de stukken betrekkelijk de vergrooting der school te Bovensmilde, te stellen in handen eener
commissie van onderzoek; 7e. om hoogstens 6 en minstens 4 aandeelen te nemen in de vennootschap
voor de Noord-willemsvaart van Assen op Groningen. – Niets meer aan de orde zijnde werd de
vergadering hierop gesloten.
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Smilde, 11 April. Door verandering in het personeel der werkende leden van ons muzijkgezelschap de
Harmonie, bleven wij een tijd lang van concerten ontstoken. Gisteren avond mogten we echter dat
genoegen wederom smaken. De stukken werden zeer goed uitgevoerd; ook de zang voldeed best en
het publiek keerde zeer voldaan huiswaarts, men verneemt dat we spoedig weer een concert zullen
hebben.
Heden bevallen van een Zoon, E.C. EEKHOUT-EEKHOUT.
Smilde, 10 April 1856

