DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 21 NOVEMBER 1828

De heer E. Suermondt, te Rotterdam, gedenkt, ten overstaan van Mr. M. Schukking, Notaris te
Assen, op maandag den 22sten December 1828, des avonds te zes uren, ten huize van Sipke
Luxwolde, te Smilde, bij inzate, en op maandag den 5den Januarij 1829, mede des avonds te
zes uren, ten voornoemden huize, bij finale toewijzing aan de genoegbiedende te verkoopen
volgende plaatsen VEEN- en ONDER-GRONDEN, te Smilde:
1e. Het Boven-Veen, zonder Onder-Grond, van vier plaatsen in het vierde Blok,
2e. Twee plaatsen Veen- met Onder-Grond, in het vijfde Blok, aan de hoofd-vaart te Smilde,
3e. Vier Veenplaaatsen, met de Onder-Grond, in het derde Blok, tusschen de Jonkers- en de
Grietmanswijke, zijnde ns. 8, 9, 10, en 11,
4e. Zes plaatsen Veen, met de Ondergrond, in het vierde Blok, zijnde ns. 8-13 incluis,
5e Vijf plaatsen Veen, met de Ondergrond, aan de zuidkant van de hoofd-vaart, in het tweede
Blok op de Molen-wijk;
Zullende de voorwaarden van verkoop vier dagen vóór inzate, ten huize van Sipke Luxwolde,
ter lezing liggen; en die nader onderrigt verlangt kan zich vervoegen bij den veenbaas Steven
Jonker, te Smilde.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 28 NOVEMBER 1828

Alzoo de Post van SCHOOL-ONDERWIJZER te Hijkersmilde, gemeente Smilde, door de
pensionering van A.J. Grit, is vacant geworden, noodigen wij de Onderwijzers uit, welke
genegen zijn naar deze School te dingen, mits ten minsten den derden rang bezittende, om
zich, met overlegging van de vereischte getuigschriften, vóór den 8sten December
aanstaande, met gefrankeerde brieven bij den Burgemeester der gemeente Smilde
aantemelden.
Zullende het vergelijkend Examen plaats hebben in het gemeentehuis te Smilde, op vrijdag
den 12den derzelfde maand, des voormiddags te tien uren.
Het jaarlijks inkomen, aan deze school verbonden, bedraagt f.162-18; de school-gelden van
de kinderen beneden de vijf en boven de twaalf jaren, zoo ook de voordeelen van het houden
der avondschool daarteboven.
Men vleit zich, op den dag van het vergelijkend Examen, den Sollicitanten te zullen kunnen
verzekeren, dat dit inkomen met 200 gls. zal worden vermeerderd, en dat, in het aanstaande
voorjaar, eene nieuwe woning voor den Onderwijzer zal worden gebouwd.
Het gemeente-Bestuur te Smilde
C.W.E. KIJMMELL LZ.
Vanwege hetzelve
E. JONKERS

