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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 MEI 1869 
 
Het BURGERLIJK ARMBESTUUR der Gemeente Smilde, roept bij deze op Sollicitanten voor de betrekking 

van DIRECTEUR en DIRECTRICE in het armwerkhuis aldaar. 

Er worden verlangd gehuwde lieden, liefst zonder kinderen, de man in staat om administratie te houden en 

eenigzins bekend met Landbouw, de vrouw bekwaam om onderrigt te geven in vrouwelijk huishoudelijke 

werkzaamheden. 

Behalve vrij kost, brand  en inwoning is er een salaris  van minstens f 200,- ’s jaars aan verbonden. 

Nadere inlichtingen te bekomen met franco brieven of in persoon bij bovengenoemd armbestuur. 

      Het Burgerlijk Armbestuur voornoemd, 

         De voorzitter, 

         P.J.L. EEKHOUT 

         De Secretaris 

         J.R.T. TELLEGEN 

Berigt aan ’t Publiek 

De ondergeteekende sedert primo Mei LOGEMENTHOUDER in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, beveelt 

zijn Hôtel minzaam in de aandacht van het publiek, mede aan H.H. REIZIGERS aan. Voor eene prompte en 

nette bediening zal de meeste zorg worden gedragen. Verzoekt gunst en recommandatie. 

Smilde, 14 Mei 1869          J.K. HOMAN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 MEI 1869 
 
+ Smilde, 20 mei. Na eenige vruchtelooze pogingen kwam onze politie de vermoedelijke daders van den 

diefstal van het schaap (zie ’t vorig no. dezer courant) op het spoor, nl. R.T. en  zoon te Oud-Appelscha. 

De burgemeester dezer gemeente begaf zich daarop met de beide veldwachters naar den burgemeester van 

Ooststellingwerf, die met een opzigter der jagt gezamenlijk des nachts naar genoemden R.T. gingen, bij 

wien men dan ook al spoedig het vleesch ontdekte, verborgen in eene gesloten kist. Na eerst de daad 

ontkend te hebben, beleed hij echter spoedig, dat hij met zijn bij hem inwonenden zoon, den diefstal had 

begaan. Hij werd dadelijk opgepakt en naar Heerenveen opgezonden. 

Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een 

Hulponderwijzer 
voor de school te Hijkersmilde. Bezoldiging f 250 ’s jaars. Aangifte bij den Burgemeester in persoon of 

met franco brieven vóór 1 Junij 1869. 

         De Burgemeester, 

         A. DE RUIJTER DE WILDT 

         De Secretaris, 

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 MEI 1869 
 
+ Smilde, 23 Mei. Men verneemt, dat het tractement van den predikant met f 175 is verhoogd, zoodat het 

nu bijna gelijk staat met het tractement van den beroepene te Voorthuizen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 28 Mei. In plaats van den heer mr. L. Oldenhuis Gratama, die als bestuurslid van het veenschap 

“Molenwijk en aanhoorigheden” heeft bedankt, is gekozen de heer mr. J. Tonckens te Westervelde. 


