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+ Hoogersmilde, 1 Dec. Gisteren vierden wij hier ’t feest ter herinnering van onze voor 50 jaren
herkregene onafhankelijkheid, ter herinnering aan de komst van den Prins van Oranje, later Koning
Willem I. ’t Was een eenvoudig, maar daarom schoon feest. ’s Voormiddags deden de kinderen,
netjes gekleed en versierd door strik of lint van ’t geliefde Oranje, met hunnen onderwijzers aan ’t
hoofd, eene wandeling door een deel der gemeente, gepaste liedren zingende, en werden bij het
Oranje-Kanaal begroet door de leerlingen en onderwijzers der school te Hijkersmilde.
Daarna keerden ze terug en werden onthaald op eenige versnaperingen, uit vrijwillige giften
bekostigd; vervolgens hield de waardige hoofdonderwijzer Ulehake in de kerk tot hen, hunne ouders
en allen die blijk van belangstelling gaven, eene gepaste toespraak, en na nog eens vrolijke liedjes
gezongen te hebben, keerde ieder hoogst voldaan, de kinderen niet het minst, naar zijne woningen.
’s Avonds deed een groot aantal geachte ingezetenen, met een der hier wonende leden van den
gemeenteraad, bij eigenaardig fakkellicht, lantaarns aan stokken, een optogt door de gemeente, daarbij
vaderlandsche liedren zingende; haalden de leden der hier bestaande zangvereniging af, bragten den
Heer Directeur dier vereeniging A. Spier, na eene welgemeende aanspraak eene ongekunstelde
serenade, door ’t zingen van een lied ter zijne eere; vervolgens op gelijke wijze der hier wonenden
gemeente-secretaris en den Heer predikant, alles met begeleiding der schoone muziek van
harmonica’s en vermaakte men zich wijders tot in den nacht op vrolijke wijze, ten huize van H. Mast.
Kind en grijze, zullen naar wij vertrouwen, nog menigwerf dit feest met vreugde herdenken, dat,
hoewel niet schitterend, toch was een feest, dat op eenvoudige wijze uitdrukte de gevoelens van liefde
voor Oranje en Vaderland.

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 14 December a.s., des avonds te 6 uur, in
het Logement de Veenhoop bij J. H. WIND aldaar, in het openbaar veilen:
Ten verzoeke van de Wed. EISE Js. DE VRIES en Kinderen:
Eene opstrekkende plaats BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD, met de daarop staande twee HUIZEN,
nabij de Leembrug Z.O.zijde der hoofdvaart te Smilde, groot p.m. 8 bunders.
Ten verzoeke van ALBERT DE BOER:
Een WOONHUIS en SCHUUR en bijgelegen TUIN, op den hoek der Timmerswijk te Hijkersmilde.
Ten verzoeke van de Wed. HARM FEIJEN c.s. te Smilde:
Een HUISPLAATS met drie kampen land, gelegen op de Molenwijk te Smilde, nabij het Scheid, te
zamen groot p.m. twee bunders.
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Oproeping
tegen WOENSDAG 16 Dec., des avonds te zes ure, bij J.H. WIND, van de leden der HULPVERENIGING
van CH. NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS te Smilde.
namens het vl. bestuur
M.A. HOOGERBRUGGE
J. VENNIK
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+ Smilde, 14 Dec. Men verneemt, dat Z.Exc. de Minister van Binnenl. Zaken de benoeming van J.
HATZMANN tot hulponderwijzer te Hijkersmilde heeft vernietigd, als zijnde in strijd net de
gemeentewet geschied.

