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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 AUGUSTUS 1869

+ Smilde, 19 Aug. Heden is hier tot predikant verkozen de heer G.J. van Lindonk te Nieuw-Loosdrecht,
prov. Utrecht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 AUGUSTUS 1869

+ Smilde, 20 Aug. De heer R.S. van de Wint, benoemd onderwijzer in de nieuw op te rigten bijzondere
school te Wirdum in Friesland, heeft zijne betrekking te dezer plaats als zoodanig neergelegd. Het 13
weken onder zijne leiding bestaan hebbende zanggezelschap vereerde hem met drie keurige
bloemvazen. Vele ouders van bij hem ter school gaande kinderen verklaarden in een attest hunne
tevredenheid over het onderwijs aan de aan zijne zorg toevertrouwde jeugd gegeven. De 1ste Sept. a.s.
zal hij de schooldienst te Wirdum aanvaarden, bij welke gelegenheid door ds. Ploos van Amstel van
Groningen eene rede zal worden uitgesproken.
Naar men verneemt, zal het onderwijs in de bijzondere school alhier den 30sten door den fungerende
hulponderwijzer worden voortgezet.
Eene Boerenplaats te huur
voor den tijd van zes jaren, eigen aan en gebruikt door JAN MEIJERINGH, Landbouwer te Smilde, groot
16 bunders uitmuntend Bouw- en Weiland, benevens Woonhuis en Schuur, nabij de Veenhoopsbrug
aldaar.
De verhuring zal plaats hebben bij gesloten briefjes, die franco zullen moeten worden ingeleverd vóór
den 20 September a.s. ten kantore van de notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, alwaar de voorwaarden ter
lezing liggen en bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 24 AUGUSTUS 1869

+ Smilde, 21 Aug. Naar men verneemt, moet hier ’t volgende zijn voorgevallen. Voor eenige dagen
kwam hier bij den ingezetene W.F.J. een heer uit Beetgum, met nog een heer en een pikeur, en kocht
van genoemden W.F.J. een span paarden, zonder af te dingen, voor acht honderd gulden, af te leveren te
Groningen. Toen J. op den bepaalden tijd met de paarden daar aankwam, bevonden zich er wel de
pikeur met den anderen heer, maar de eigenlijke kooper was absent. Genoemde twee personen begonnen
al heel spoedig te spreken van het weinige dat zij aan zulk een belangrijke koop verdienden en gaven te
kennen, dat ze van den verkooper een fooi veerwachten. J. was nu wel niet ongenegen eene fooi te
geven, maar toen hij vernam, dat die zoo dik en zwaar werd verwacht, dat ze een aanmerkelijke afslag of
vermindering op de koopsom zou veroorzaken, was hiervan het gevolg, dat J. zijne bruintjes weer mede
huiswaarts nam. Men is benieuwd hoe die zaak zal afloopen.

Veenschap de Zeven Blokken
te Smilde.
Door het aan A. SOER, op zijn verzoek, verleende eervol ontslag als OPZICHTER-BODE bij het
VEENSCHAP DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde, worden SOLLICITANTEN naar die betrekking opgeroepen,
om zich vóór 1 September a.s. schriftelijk en franco te wenden tot den Voorzitter van het Bestuur van
gemeld Veenschap.
Het salaris bedraagt f 150,00 in het jaar.
Namens het Bestuur voormeld,
Mr. P. V.D. VEEN,
Voorzitter
D.A. HAMERSTER DIJKSTRA,
Secretaris

