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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 6 FEBRUARIJ 1877

Nationale Militie.
LOTING - SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis:
1. dat de LOTING der in het vorige jaar voor de Militie ingeschrevenen zal plaats hebben in het
Gemeentehuis te Assen op Zaturdag den 10den Februarij aanstaande, des voormiddags ten 10 ure;
2. dat ieder ingeschrevene verpligt in persoon ter Loting op te komen en de redenen van vrijstelling
aldaar behoort op te geven, doch bij volstrekte verhindering kan worden vervangen door zijn vader,
moeder of voogd, en dat, wanneer ook deze niet verschijnt, de trekking zal geschieden door den
Burgemeester of het Raadslid dat hem vervangt;
3. dat door of vanwege de Lotelingen, die regt meenen te hebben op vrijstelling wegens
broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde getuigschriften
behooren te worden aangevraagd ter Secretarie der gemeente Smilde, op Maandag den 12den
Februarij 1877, des voormidddags tusschen 9 en 12 ure, zullende ieder belanghebbende, ter
bekoming van bedoeld getuigschrift, moeten aanbieden twee ter goeder naam en faam staande
meerderjarige ingezetenen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 FEBRUARIJ 1877

Smilde, 6 Febr. De Standaard maakte melding van den bloeijende staat, waarin de bijzondere
school te dezer plaatse zich mag verheugen. ’t Feit, dat het getal leerlingen daar in den laatsten tijd is
toegenomen, valt niet te ontkennen, en is ook, zonder eenige voorliefde onzer ingezetenen voor
christelijk onderwijs, gemakkelijk te verklaren uit den toestand, waarin het openbaar verkeert. Van
de vernieuwde schoolgeldheffing is onlangs reeds gewaagd; die maatregel strekt de openbare school
zeker niet tot voordeel, maar ’t gebrek aan voldoend hulppersoneel doet haar meer kwaad. De
scholen te Hijkersmilde en Kloosterveen zijn langen tijd zonder hulponderwijzers geweest; primo
Nov. ll. is in de behoefte der eerstgenoemde voorzien, maar voor de laatste bestaat nog altijd de
vacature. Een honderdtal kinderen ontvangen daar “onderwijs” van een paar kweekelingen. De
hoop, dat die treurige toestand eindelijk eens moge ophouden, schijnt maar niet te worden vervuld,
ten minste vreest men, dat de eenige sollicitant, die zich heeft aangemeld, niet meer zal zijn te
krijgen, wijl hij eene benoeming naar Appelscha heeft ontvangen.
-’t Landontginnen wordt hier dezen winter met kracht doorgezet en eene groote uitgestrektheid
gronds is reeds weder productief gemaakt.
Die ontginning is hier niet, zooals in de meeste omliggende plaatsen, ’t werk van een enkel persoon,
maar ze is hier zoo algemeen, dat iemand, die in ’t bezit is van geschikte “ondergronden” en ze niet
“aanmaakt”, tot de zeldzame uitzonderingen behoort. Al die gronden komen den landbouw ten
goede, die zoodoende enorm wordt uitgebreid; vooral leggen velen zich toe op de aardappelteelt,
zoodat duizende hect. naar elders worden verzonden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 FEBRUARIJ 1877

Smilde, 7 Febr. Naar wij vernemen, zal de rederijkerskamer “Nut en vermaak”, die men reeds dood
en begraven waande, zich weder uit haren doodslaap verheffen en moedig uit het schimmenrijk
verrijzen. De leden hebben reeds doelmatige stukken gekozen om die in den loop van deze of de
volgende maand op te voeren, hetwelk van te voren door annonces zal worden bekend gemaakt. De
goede dunk, die deze Kamer heeft achtergelaten, zal wel aanleiding geven dat ze, bij wederoptreden,
met een talrijk publiek begunstigd wordt.

