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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 APRIL 1879

Onderwijs – Smilde.
Aan de openbare lagere school te Kloosterveen wordt verlangd een
Hulponderwijzer of Hulponderwijzeres
Jaarwedde f 600.
Brieven en stukken franco aan den Burgemeester van Smilde vóór of 1 Mei 1879.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 APRIL 1879

Smilde, 7 April. Met genoegen deelen wij mede, dat in de postdienst hier weder eene aanmerkelijke
verbetering is aangebragt, doordien de conducteur van de postkar Meppel-Assen des morgens een
paar bussen moet ligten. Door dezen maatregel is het mogelijk gemaakt, brieven, welke des avond
laat geschreven worden, den volgenden morgen met de eerste gelegenheid naar Assen te verzenden.
Dat is een groot gerief; alléén zouden velen gaarne zien, dat niet slechts enkele, maar alle
brievenbussen door bedoelden conducteur van haar inhoud werden ontdaan.
-Het turfgraven geraakt ook hier weder in vollen gang. Men deelt ons mede, dat de graafloonen
dezelfde zijn van het vorige jaar, zoodat men niet het voorbeeld heeft gevolgd van enkele
veenkoloniën, waar de arbeiders zich met geringer loon tevreden moeten stellen. De lange winter
heeft trouwens de financiën van vele arbeiders zozeer uitgeput, dat ruime verdiensten hoog noodig
zijn. Aan landontginning, waardoor anders des winters aan velen werk wordt verschaft, is dit jaar
betrekkelijk weinig gedaan.
Donderdag 17 April a.s.,
voormiddags precies 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN Ls. POSTMA,
winkelier bij de Jonkersbrug te Smilde, wegens kwiteering der affaire, worden verkocht:
ONDERSCHEIDENE

tinnen en blikken Koffijkannen,
blikken TROMMELS, koperen KETELS en verder KOPER- en BLIKGOED, diverse LAMPEN, ijzeren
POTTEN en PANNEN en andere WINKELGOEDEREN, verder
nieuwe Huismeubelen,
als: mah. SECRETAIRE en CHIFFONNIÉRE, KLEERKASTEN, GLAZENKAST, 3 KLOKKEN, TAFELS en
STOELEN, KINDERSTOEL, KOOKKAGCHEL, eindelijk nog een nieuwe KORWAGEN, een CHAIS, 4
Friesche SCHAPEN en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Bij den Verkooper is tegen 1 Mei a.s. een fraaije BURGERKAMER te huur, zeer geschikt voor een
klein gezin.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 10 APRIL 1879

Het BESTUUR van het Veenschap Molenwijk en Aanhoorigheden te Smilde maakt bekend:
1. dat de Lijsten van Stembevoegdheid, Grond en Turf, dienst 1879, ter visie voorliggen gedurende
acht dagen na heden, te Smilde bij HOMAN en te Hooghalen bij KUIPER;
2. dat de HERSCHOUW over onder ’t Veenschap ressorterende Wegen en Voerpaden zal plaats vinden
in de laatste week dezer maand. Onderhoudpligtigen worden aangemaand hunne panden in
behoorlijken staat te brengen.
Assen, 9 April 1879.
Het Bestuur van het Veenschap voornd.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

