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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 OCTOBER 1865

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde, vragen een
KLERK
ter GEMEENTELIJKE SECRETARIE; vereischten zijn: bekendheid met de gemeentelijke Administratie en
vooral met den Burgerlijken Stand. – Salaris is f 300,00 ’s jaars. Gadingmakenden worden verzocht
zich in den eerste helft der maand November a.s. in persoon of met franco brieven te adresseren bij den
BURGEMEESTER der Gemeente aldaar.
AARDAPPELENVERKOOP,
op Maandag 16 October, ’s middags 3 uur, aan de Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke van de Heeren
WESTRA en Mr. M. VAN LIER.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 17 OCTOBER 1865

Mevrouw de Wed. C.W.E. KIJMMELL-STHEEMAN betuigt harer welgemeenden dank voor de bewijzen
van deelneming, haar bewezen bij het overlijden van harer Echtgenoot.
Smilde, 12 Oct. 1865
J.S. Kramer, Az.,
te Smilde, verlangt met 1 Nov. een BAKKERSKNECHT, zijn werk geheel of ten deele verstaande.
Brieven franco.
Op Donderdag 2 November, zullen des middags 3 uur, ten huize van den kastelein SCHUT te Smilde, ten
verzoeke van Mejufvr. de Wed. COHEN, publiek voor den tijd van 3 jaren
worden verhuurd:
18 kampen GROEN- en KLAVERLAND en het HUIS bewoond door JAN SOER, gelegen aanelkander te
Smilde, ten Noordwesten van de Drentsche Hoofdvaart, tusschen de van Liers- en Meesterswijk,
tegenover de School, en 3 kampen GROENLAND op Primo, onder Assen, bij het huis door ALBERS
bewoond.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 24 OCTOBER 1865
INGEZONDEN STUKKEN
Hijker-Smilde, 21 Oct.
Donderdag l.l. was voor onze onderwijzer, den heer Meijeringh, een belangrijke dag. Voor vijf en twintig jaren
was Z.Ed. uit Almelo (Overijsel) tot ons gekomen, aanvaardde zijne betrekking als hoofdonderwijzer te dezer
plaats den 19 Oct. 1840 en genoot alzoo het voorregt van zijn vijf en twintigjarige schooldienst te mogen vieren.
Z.Ed. begreep, en teregt, omdat het hem persoonlijk betrof, hieraan zoo min mogelijk publiciteit te geven en dezen
dag met zijn gezin en zijne schoolkinderen, van welke, helaas! het getal wegens mazelen en kinkhoest zeer gering
was, in alle eenvoudigheid te vieren. De kinderen werden op chocolade, koek en krentebroodjes onthaald, terwijl
de onderwijzer een gepast en ernstig woord tot hen sprak; tusschenbeide afgewisseld met gezang, ook las hij hun
de namen van dergenen, die voor vijf en twintig jaren zijne eerste leerlingen waren geweest, waaronder vele
voorkwamen van de ouders der tegenwoordige leerlingen, en waaruit tevens bleek, dat velen van hen de
eeuwigheid reeds waren ingegaan. Dit een en ander stemde tot blijdschap, maar ook tot weemoed. Na het zingen
van een toepasselijk zangstuk, sloot de onderwijzer dit feest met dankzegging, en gingen de kinderen zeer voldaan
huiswaarts. Had Z.Ed. gedacht dit feest met zijn gezin en zijne leerlingen alleen te vieren, hij had misgerekend. In
den avond kwam een tiental meisjes, alle oud-leerlingen van den onderwijzer, haren vroegeren leermeester geluk
wenschen en boden hem een kostbaar theeservies met schenkblad en een mahoniehouten theestoof met koperen
bak en dito ketel, als bewijs harer achting voor en dank aan harer voormaligen onderwijzer. Deze, daardoor zeer
getroffen, stortte zijn gevoel met korte woorden uit over deze daad van erkentelijkheid en werd de avond verder in
gezelschap van eenige familieleden en belangstellenden, die zich ook reeds daar verzameld hadden, genoeglijk
doorgebragt. Hadden die oud-leerlingen harer vroegeren leermeester niet vergeten, ook vele der tegenwoordige
leerlingen gaven door verschillende geschenken het bewijs van achting voor, en dankbaarheid aan hunnen
onderwijzer. God spare den waardigen man nog vele haren tot heil der jeugd van Hijker-Smilde.
Eenige ingezetenen.

