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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 MAART 1886 
 
Bevallen van een levenloos meisje H. OFFEREINS, echtgenoot van J.L. POSMA. 

Smilde, 2 Maart ’86. 

Algemeene kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 6 MAART 1886 
 

LEZING 

op Maandag 8 Maart 1886, 

in het Logement DE VEENHOOP van den Heer J.H. WIND te Smilde, 

des avonds ten 7 ure, 

door den Heer J.E. KROES, 

District-Inspecteur der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, 

dezer dagen van eenen tocht door Amerika teruggekeerd. 

ONDERWERP: 

Amerika en Amerikaansche toestanden. 

TOEGANG VRIJ. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 8 MAART 1886 
 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij deze op 

GEHUWDE LIEDEN, 

zonder kinderen ten hunne laste, van gezond gestel en middelbaren leeftijd, om te worden benoemd 

tot VADER en MOEDER in het Armwerkhuis aan de Molenwijk. 

Vereischten zijn verder: goed kunnende lezen, schrijven en rekenen en bekendheid met het 

boerenberdrijf. 

Het salaris is f 200.- ’s jaars, benevens vrije kost, inwoning, vuur, licht en geneeskundige hulp. 

Belangstellenden kunnen zich in persoon ten gemeentehuis aanmelden vóór 16 Maart 1886 en wel op 

elken werkdag van ’s morgens 9 tot 11 uur. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 5 Maart. Afwezig de heer M.A. Hoogerbrugge, met kennisgeving. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Ingekomen is een adres van eenige timmerlieden, ingezetenen der gemeente, houdende verzoek 

om alle gemeentewerken publiek uit te besteden. 

Wordt op voorstel des voorzitters besloten, aan de adressanten te kennen gegeven, dat in de steeds 

gevolgde handelwijze geene verandering kan worden gebracht. 

2. Namens burg. en weth. wordt door den voorzitter medegedeeld, dat aan G. Ringenaldus met 1 Mei 

1886, op verzoek, eervol ontslag is verleend als ambtenaar van het armwezen. 

Naar aanleiding daarvan verzoekt het dagel. bestuur machtiging om op dezelfde voorwaarden 

sollicitanten op te ropen ter vervulling van de daardoor ontstane vacature van vader en moeder in het 

armwerkhuis, op de Molenwijk. 

De mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen en de gevraagde machtiging zonder 

stemming verleend. 

3. Zonder stemming wordt vastgesteld een door den voorzitter aangeboden en door B. en W. 

ontworpen “verordening voor de plaatselijke schoolcommissie in de gemeente Smilde.” 

De openbare zitting wordt opgeheven om met gesloten deuren te worden voortgezet. 

Koetsier en Tuinman. 

Gehuwde lieden, klein gezin, man, vrouw en een meisje van 13 jaar, bevelen zich tot het vervullen 

van dergelijke betrekking aan, tegen 1 Mei e.k. 

De man heeft acht jaren als Koetsier en Tuinman gediend bij den Wel Ed. Heer M.A. 

HOOGERBRUGGE te Smilde. 

Getuigschriften van trouw, eerlijkheid en bekwaamheid staan ten zijnen dienste, zoowel uit vroegere 

diensten als uit zijn tegenwoordigen. 

Adres, franco brieven, aan      F.J. GERNER te Smilde. 


