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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 MEI 1879 
 
Smilde, 4 Mei. Hedenmorgen betrapte men een vos bij het kippenhok van den landbouwer S. Reintje 

had reeds één slagtoffer gemaakt en stapte dood bedaard met een tweede kip naar de bosschen van 

het voormalige landgoed “Rijbrugh”. Toen men aanstalten maakte om hem te vervolgen zette hij het 

op een sukkeldrafje, maar droeg zorg zijne prooi niet te laten vallen. Gister zijn den arbeider P. twee 

kippen door een vos ontfutseld. 

 

Smilde, 5 Mei. Heden werd hier het lijk ter aarde besteld van den kortelings overleden C. Booy, die 

den hoogen ouderdom van 81 jaren bereikte. B. was steeds een voorbeeld van braafheid en goede 

trouw en mogt zich verheugen in de achting van allen, die hem kenden. In den laatste jaren was hij 

tot geregelden arbeid niet meer in staat, maar zoolang hij werken konde is hij altijd in dienst geweest 

van de familie v.d. Veen, eerst te Wolvega en later te Smilde. 

Een loffelijke getuigenis voor werkgever en arbeider beide! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 MEI 1879 
 

Paspoorten – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de PASPOORTEN van de 

miliciens der ligting 1874 van de gemeente-Secretarie kunnen worden afgehaald. 

BOELKEN, Burgemeester 

POSTKANTOOR SMILDE. 

De DIRECTEUR van voornoemd Kantoor verzoekt beleefdelijk, te meer voor geregelde administratie, 

diegenen, die Couranten of Tijdschriften bestellen en Advertentiën doen plaatsen, niet regtstreeks 

aan de Uitgevers te schrijven, maar hun verlangen alleen aan het Postkantoor mede te deelen, dat 

voor de verdere behandeling zal zorg dragen. 

SCHOUTEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 MEI 1879 
 
Smilde, 6 Mei. Werd de oprigting van een post- en telegraafkantoor hier door velen vurig gewenscht, 

het getal van hen, die met de zaak waren ingenomen, is in den laatsten tijd niet grooter geworden. Men 

was n.l. algemeen van oordeel, dat in de gemeente de telegrammen gratis zouden worden bezorgd, 

maar dat is niet het geval. Zij, die in de nabijheid van het kantoor wonen, behoeven den bode niet te 

betalen, doch de anderen zijn van betaling niet vrijgesteld. We vinden dit vreemd en we vertrouwen, 

dat schielijk de handen aan den ploeg zullen worden geslagen om ook in dezen aan alle ingezetenen 

gelijke regten te verzekeren. Van onderscheidenen kanten hoorden we reeds van een schielijk in te 

zenden protest gewagen. 

Smilde, 7 Mei. Maandag jl. aanvaardde de heer J.M. ten Hoor van Leggelo de betrekking van 

hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Hijkersmilde en nam dezelve over van den 

hulponderwijzer F.P. Keiner, die na het overlijden van den heer G.G. Meijeringh tijdelijk aan het 

hoofd der school was geplaatst. Moge de heer ten Hoor de voetstappen van zijn voorganger drukken 

en zich als dezen de algemeene achting verwerven. Verscheidene ingezetenen geven hunne 

bevreemding te kennen, dat die in functie stelling niet gepaard ging met eene installatie vanwege het 

gemeentebestuur, schoolopziener of plaatselijke schoolcommissie. In die verwachting is men dus 

teleurgesteld, wanneer zulks niet tot een lateren datum is verdaagd. 

Na een langdurig doch geduldig smartelijk lijden overleed hedenmorgen mijne dierbare echtgenoote en 

der kinderen zorgdragende moeder STIENTJE LAMMERS MEELKER, in den ouderdom van bijna 50 

jaren. 

Een ieder die de overledene gekend heeft weet wat wij in haar verliezen. 

Smilde, 6 Mei 1879.         G.S. JAGER. 


