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Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde
VRAAGT EEN

HULPONDERWIJZER,
voor de SCHOOL te HIJKERSMILDE, op eene jaarwedde van f 250,-.
Franco inzending der vereischte stukken aan den Burgemeester vóór den 10 Januarij 1864.
Uit de hand te koop!
Eene overdekte PRAAM met completen INVENTARIS, genaamd DE JONGE JAN, groot 48 tonnen, laatst
bevaren door S. STELLINGWARF, liggende te Smilde bij de Scheepstimmerwerf van M. FERNHOUT, bij
wien informatiën dienaangaande zijn te bekomen.
Smilde, 17 December 1863
S. STELLINGWARF
Op Dingsdag den 29 December 1863, ’s avonds te 7 uur, zal ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek
worden geveild:
Eene BEHUIZINGE en bijgelegen LAND te Smilde, ten verzoeke van – en toebehoorende aan den Heer
ALBERTUS SMID te Smilde.
Notaris H. VAN LIER
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den 28 December a.s., des avonds te 6 uur, ten
huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van de Erven D. VAN HAGE, in het
openbaar verkoopen:
Een HUIS, ingerigt tot Smederij, te Hijkersmilde, gemeente de Smilde, nabij de scheepshelling van
KLAAS FERNHOUT, wordende die Affaire daarin nog met het beste succes uitgeoefend.
LANDVERHUURING,
op Dingsdag den 29 Dec. 1863, des avonds te 5 uur, bij R.J. SCHUT, bij de Van Liersbrug te Smilde, ten
verzoeke van Mej. de Wed. G.D. COHEN te Assen, van 12 kampen ter beweiding en 6 kampen ter
bebouwing, alsmede een WOONHUIS, in gebruik bij JAN DE JONGE, en achter JANNES DE ROODE te
Smilde, bij de Kikkertjesdraai.
A.J.C. TELLEGEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 22 DECEMBER 1863

INGEZONDEN STUKKEN
Eenige weken geleden kwam te Smilde eener hulpvereeniging van Christ. Nationaal schoolonderwijs tot
stand; zoodra vele aanzienlijken het doel dier vereeniging hadden vernomen, traden zij als leden toe, en
daar het doel der hulpvereeniging was, met gezamentlijke krachten, zoo van Protestanten als Christ.
Afgescheidenen, eene bijzonder Christ. school in de gemeente op te rigten, besloot het bestuur, tot
bevordering van haar doel, hare betrekking neder te leggen, teneinde de nieuwe leden in de gelegenheid
te stellen, en om hunne stem uit te brengen, en om als leden van het bestuur te worden benoemd.
In de vergadering van Woensdag l.l. werden tot leden van het bestuur benoemd de heeren: M.A.
Hoogerbrugge, pres., N.E. Servatius, vice-pres., Mulders, secr., Fernhout, vice-secr., J. Vennik, penn.
De heer Servatius bedankte voor zijn benoeming, en nu werd met bijna algemeene stemmen de heer
C.W.E. Kijmmell benoemd; ook deze bedankte en nu bragt de vergadering hare stem uit op den heer
Rozeboom, welke zich deze keuze liet welgevallen.
De eerste schreden op den weg der verdraagzaamheid werden niet alleen gedaan door de leden van beide
kerkgenootschappen, maar beide leeraars schonken ook hunne adhesie door als leden der vereeniging
toe te treden.
Dat de vereeniging haar doel moge bereiken, om het aankomend geslacht met den bijbel en eene
getrouwe overlevering der geschiedenis bekend te maken, is onze wensch, en de Smilde door deze een
voorbeeld moge zijn voor vele Drentsche gemeenten, is ons verlangen.

