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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 FEBR. 1878

Onderwijs.
Aan de Openbare lagere School te Kloosterveen, gemeente Smilde, wordt een HULPONDERWIJZER
gevraagd op eene jaarwedde van f 550.
Het salaris wordt, behoudens goedkeuring door Gedeputeerde Staten, met f 150 verhoogd, zoo de
titularis in het bezit is van een of meer aanteekeningen voor moderne talen.
Sollicitanten gelieven hunne stukken aan den Burgemeester in te zenden vóór 1 Maart 1878.
P.S. Er bestaat alle reden om aan te nemen, dat door het geven privaat-les de inkomsten kunnen
vermeerderd worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 20 FEBR. 1878

Smilde, 18 Febr. Uit een tiental sollicitanten naar de betrekking van vroedvrouw alhier is heden door
het burgerlijk armbestuur gekozen jufvr. M.E. Roelfsema-Wever van Winschoten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 22 FEBR. 1878

Smilde, 19 Febr. Is voor de schipperij ’77 een ongunstig jaar geweest, het laat zich aanzien, dat in
’78 de schade niet zal worden ingehaald. De turf is bij inkoop duur en in Holland is weinig vraag.
Voor fabrieksturf wordt hier op het veld circa 15 cents per ton betaald, op andere plaatsen nog 2, 3
tot 4 cents meer. Hierbij komen dan nog voor ’t laden enz. vrij aanzienlijke kosten. naar men ons
verzekert kan echter aan de fabrieken thans in den regel niet duurder worden verkocht dan voor 20 à
22 cents per ton, zoodat de rekening met een gering batig saldo sluit.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 FEBR. 1878

Donderdag 28 Februarij 1878
ten 3 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van den Heer KLAAS FERNHOUT over de Witte Wijk te
Smilde, in het openbaar worden verkocht:
10,000 kilogrammen uitmuntend
eigengewonnen HOOI
en 500 kikogrammen STROO, een beste nieuwe KARN met Koperen Beslag en 2 beste dragtige
Friesche ENTER-SCHAPEN.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris
Op Zaturdag 2 Maart a.s.,
te 7 ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer J. DE
VROOME c.s., finaal worden verkocht:
1. EEN KAMP
BOUWLAND
in het eerste Blok op plaats 5 te Smilde, sectie H no. 1145, groot 57 a., 60 c., staande op f 561.30. 2.
de helft in een akker BOUWLAND te Hoogersmilde, op de plaats bij A. SPIER, sectie C no. 637, groot
26 a., 30 c., staande op f 84,50.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 22 Febr. Dezer dagen verliet hier eene vrouw haar echtgenoot, dien ze in hoogst
zonderlinge en onaangename omstandigheden achterlaat. De man was den geheelen dag afwezig en
toen hij des avonds naar huis terugkeerde waren niet alleen vrouw en kinderen, maar ook bijna zijne
geheele have verdwenen. Brood was er juist genoeg achtergelaten, om hem niet te noodzaken op
staanden voet den bakker lastig te vallen. Een lepel en vork stonden eveneens ter beschikking. De
bedden waren verdwenen, maar op ’t stroo lagen twee lakens en een deken. Van een niet lang
geleden geslagt varken was niet meer achter gebleven dan noodig was om het verlangen naar ’t
verdwenen spek en vleesch levendig te doen gevoelen. Een deel der aardappelen waren nog gekuild;
dit is nagenoeg het eenige wat den man is overgebleven.

