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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 20 NOVEMBER 1876

Hoogersmilde - Zitdag
tot ontvangst van KOOP- en HUURPENNINGEN, ten huize van den Logementhouder LUCAS
FLEDDERUS op a.s. Vrijdag 24 November, van 10 tot 1 uur.
Mr. W.O. SERVATIUS, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 NOVEMBER 1876

Ingezonden stuk.
Met het plaatsen van onderstaande regelen zult gij mij ten zeerste verpligten.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant wordt door een reiziger uit Smilde gevraagd: “mag een
omnibusrijder een vol uur bij eene herberg vertoeven?” Zoo hiermede mijn persoon bedoeld wordt,
ben ik bereid hierop te antwoorden. Tevens verzoek in den reiziger zijn naam publiek te maken.
Smilde ,19 November ’76.
J. WIELDRAAIJER.
Smilde, 19 Nov. De opperrabbijn en rabbijn inspecteur van Drenthe, de heer J.S. Hillesum, wonende
te Meppel, kwam heden expresselijk herwaarts om de Israëlitische school te inspecteren. Nadat hij in
tegenwoordigheid der Israël. schoolcommissie, de voorzitter van het kerkbestuur en een lid van den
kerkeraad, de vorderingen der leerlingen sedert vorige inspectie had onderzocht, gaf hij zijne
bijzondere tevredenheid daaromtrent te kennen en hoopte, dat de kinderen op een volgend jaar
wederom blijken zullen geven van vooruitgang. Toen het onderzoek afgeloopen was wen de kinderen
zich huiswaarts hadden begeven, onderhield hij zich nog eenigen tijd met de commissie, waarna de
terugtogt werd aangenomen. In het belang van onderwijzer en leerlingen zouden wij het wenschelijk
achten, dat zulke inspectie’s van den rabbijn-inspecteur, die hier maar eene keer per jaar plaats
hebben, veelvuldiger geschiedden.
Kennisgeving.
Het HoOfd van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het derde suppletoir
kohier voor de Belasting op het Personeel, dienst 1876 77, door den Provincialen Inspecteur is
executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven.
20 Nov. ’76.
BOELKEN.
Norgervaart.
Op Dingsdag 28 November 1876,
des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van de Wed. R. KUIPERS te Assen, publiek worden geveild:
Twee plaatsen LAND,
waarop twee Woningen, met uitmuntend GROENLAND, BOUWLAND en BOSCH- en ONDERGROND,
gelegen aan de Westzijde der Norgervaart in de gemeente Smilde, groot plus minus negen hectaren,
ten verzoeke van de Heeren H. REMMELTS te Assen en Consorten.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 NOVEMBER 1876

Hedenmorgen, omstreeks 7 uur, overleed, na langdurig sukkelen, op het alleronverwachts, plotseling,
onze geliefde dochter JANTJE, in den bloeijenden leeftijd van 21 jaar en 7 maanden.
De Heere doe ons in zijn doen berusten.
Norgervaart, 21 Nov. 1876.
R. VAN DER WERF.
A. VAN DER WERF-VAN VEEN.
Volstrekt eenigste kennisgeving aan vrienden en bekenden.

