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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 MEI 1876 
 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 28 April. Afwezig de heeren van der Veen, van Veen en Homan, de eerste met 

kennisgeving wegens voortdurende ongesteldheid. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

Daarna wordt gelezen het rapport der commissie, in de vorige vergadering benoemd, belast met het 

bezoeken der scholen, waarin thans de drie onderwijzers werkzaam zijn, die op voordragt voor de 

betrekking van hoofdonderwijzer te Bovensmilde voorkomen. Uit dit rapport blijkt, dat de 

commissie van meening is, dat men door de keuze van wien der drie ook waarschijnlijk geen 

misstap zou begaan, maar dat G.B. Staal, thans te Nieuw-Leusen, haar bijzonder 

aanbevelingswaardig schijnt, waarom zij zijne benoeming gerust durft adviseeren. 

Daarop wordt met algemeene stemmen de heer G.B. Staal benoemd tot hoofdonderwijzer te 

Bovensmilde, met bepaling om (zoo mogelijk) den 15den mei a.s. in dienst te treden. Verder is er, 

na de rondzending der briefjes, nog ingekomen een adres van de wed. H.B., verzoekende om het 

aan haren man toegekende pensioen te mogen behouden. 

Wordt na eenige discussie met algemeene stemmen afgewezen. 

Nadat vervolgens nog was medegedeeld, dat de alhier benoemde hulponderwijzer J. Pieters te 

Donderen voor de benoeming heeft bedankt, wordt de vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 MEI 1876 
 
Smilde, 29 April. Op de hier Woensdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd: 87 koeijen, 

geldende van f 40 tot f 214; 6 kalveren van f 8 tot f 30; 213 Fr. schapen van f 5 tot 24; 76 Dr. 

schapen van f 2.50 tot f 9; 230 varkens van f 6 tot f 64; 130 lammeren van f 1.50 tot f 4. De handel 

was vlug. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 MEI 1876 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 MEI 1876 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 8 Mei. De zitplaatsen in de Herv. kerk alhier zijn dit voorjaar 

wederom voor den tijd van drie jaren verhuurd en hebben opgebragt pl.m. f 1000 per jaar, onzes 

inziens wel een bewijs, dat men hier nog niet zoo geheel onverschillig is omtrent de openbare 

godsdienstoefening. 

VEENSCHAP: 

“Molenwijk en Aanhoorigheden” 

TE SMILDE. 

Op Vrijdag 12 mei, ’s avonds half zes uur, zal, in het Logement van HOMAN, worden 

aanbesteed: 

het doen van eenige herstellingen aan sommige onder het Veenschap ressorterende 

Draaivonders en Bruggen, 

waarvan de BESTEKKEN thans bij HOMAN ter visie voorliggen. 

Het Bestuur van het Veenschap vnd.: 

H.S. GRATAMA, voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

 

25jarige Echtvereeniging 

VAN 

JAN GERRITS WIEBERDINK 

EN 

 ANTJE OLCHERTS HARTHOLT 

Smilde, 11 Mei 1876.       Hunne dankbare kinderen. 


