blad 1874f1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 16 MAART 1874

De ondergeteekenden nemen de vrijheid allen, die belang stellen in eene
feestviering te Smilde,
bij gelegenheid van ’s Konings feest in Mei a.s., op te roepen tot bijwoning eener VERGADERING,
welke zal worden gehouden op Woensdag 18 dezer, ’s avonds te 7 uur, ten huize van den Kastelein
J.K. HOMAN alhier.
Smilde, 14 Maart 1874.
L.W. EBBINGE.
N.E. SERVATIUS.
E.R. HOMAN.
De Secretaris van het VEENSCHAP MOLENWIJK en AANHOORIGHEDEN te Smilde maakt bekend, dat
dit jaar stipt zal worden gehandhaafd art. 45 alinea 2 van het Reglement, zoo en invoegen gewijzigd
en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 maart 1870 No. 12, luidende als volgt:
“Elk jaar, voor dat de verveening aanvangt wordt door ieder verveener, die van de tot het Veenschap
behoorende gronden turf laat steken of maken, aan het Bestuur bij eene schriftelijke en
onderteekende verklaring aangifte gedaan van de perceelen, waarop hij voornemens is dat jaar te
verveenen.
Die in strijd hiermede zijne verveening begint, wordt onverminderd zijne verpligting tot betaling van
zijn aanslag in den omslag over den turf gestraft met eene geldboete van TIEN GULDEN.”
Smilde, 14 Maart 1874.
De Veenschaps-Secretaris vnd.:
M. OLDENHUIS GRATAMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 17 MAART 1874

+ Smilde, 15 Maart. Bij de benoeming van de drie, in dit blad genoemde, hulponderwijzers werd aan
het dagelijksch bestuur opgedragen te bepalen aan welke school elk der benoemden zou geplaatst
worden. Thans vernemen we, dat door genoemd bestuur is bepaald dat de heer W. Engels aan de
school te Bovensmilde, de heer J. Bergsma aan die te Kloosterveen en de heer J.H. Veltmeijer aan
die te Hijkersmilde zal werkzaan zijn.
Smilde, 14 Maart 1874. Hedenmorgen overleed onze onvergetelijke dochter FEMMECHIEN, in den
ouderdom van bijna 33 jaren.
P. WESSEMIUS.
A. WESSEMIUS-HARTSUIKER.
Algemeene en bijzondere kennisgeving.
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+ Bovensmilde, 14 Maart. De zangvereeniging alhier vierde gisteravond weder haar jaarlijksch
feest. De secretaris van ’t gezelschap, A. Drenthen, overhandigde den hoofdonderwijzer G.A.
Kalverkamp, leider van den zang, namens de leden, een goed gekozen cadeau. Èn de aanbieding èn
de aanneming van ’t geschenk getuigden van wederzijdsche waardeering. De feestvierenden bleven
tot laat in den avond bijeen en bewezen wederom op gepaste wijze te kunnen feestvieren.

