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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 MAART 1877

Smilde, 12 Maart. Ter bevordering van getrouw schoolbezoek had indertijd de Gemeenteraad aan de
schoolcommissie een som van 60 gulden toegezegd. Deze gelden zijn door genoemd collegie
verdeeld over de 5 scholen, naar evenredigheid van ’t getal leerlingen, die te Hooger- en
Bovensmilde hiervoor elk eene fraaije plaat hebben ontvangen. Te Kloosterveen en aan de bijz.
school heeft men, gesteund door milde bijdragen van particulieren, een schoolfeest gehouden. Bij
eerstgenoemde school werd dit opgeluisterd door muziek die de feestvreugde niet weinig verhoogde;
de gezigten der kleinen straalden van genot. We vernemen, dat te Hijkersmilde insgelijks weldra
feest zal worden gevierd.
Smilde.
Op Vrijdag 16 Maart 1877,
des voormiddags te 11 uur, zal, ten huize van den Heer A. SPIER te Smilde, publiek bij palmslag
worden verkocht:
EEN OPSTREKKEND PLAATSJE,
bestaande uit HUIS en achtergelegen best GROEN- en BOUWLAND en HEIDEVELD, aan de
straatwegzijde te Oude-Smilde, nabij A. SPIER, toebehoorende aan de Weduwe en Erven H.G.
WARRING, ingezet op f 1741.11.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
SMILDE.
Op Vrijdag 16 Maart 1877,
des middags te 12 uur, zal, in het Logement van den heer A. SPIER te Oude Smilde, publiek worden
verkocht:
Een lading best HOOI,
aan te voeren door Koopman T. DE JONG, en ’s middags te 2 uur, in de Veenhoop, een DITO
LADING, aan te voeren door Koopman JAN G. OTTER.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 15 MAART 1877

Smilde, 14 Maart. In den loop der volgende maand hoopt de heer G.G. Meijeringh,
hoofdonderwijzer alhier, den dag te gedenken, waarop hij, voor 50 jaren, zijne loopbaan als
onderwijzer is begonnen.
We twijfelen niet, of den jubilaris zullen vele en welverdiende blijken van achting en waardeering
worden gegeven.
KOHIEREN - SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente,
dat de kohieren van den Hoofdelijken Omslag en der belasting op de Honden, dienst 1877, door
den Raad zijn vastgesteld en gedurende 8 werkdagen, te rekenen van af den 15den dezer maand, op
de Secretarie der gemeente ter inzage zullen liggen, ten einde belanghebbenden in staat te stellen
hunne bezwaren daartegen bij Gedeputeerde Staten dezer Provincie te kunnen indienen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Onderwijs - Smilde.
Aan de openbare school te Hoogersmilde wordt ten spoedigste een HULPONDERWIJZER verlangd op
eene jaarwedde van f 550.
Brieven en stukken franco aan den Burgemeester van Smilde vóór 27 Maart 1877.

