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WOENSDAG 12 NOVEMBER 1879

Hoogersmilde, 8 Nov. Heden had hier de inwijding der nieuwe school plaats. Behalve het
dagelijksch bestuur en de plaatselijke schoolcommissie der gemeente Smilde, waren tal van
belangstellende ingezetenen bij dit feest tegenwoordig. De burgemeester opende met eene schoone
toespraak het feest. Hij schetste in korte trekken de geschiedenis der wording van dit gebouw, rigtte
toen een hartelijk woord tot den hoofdonderwijzer en spoorde vervolgens de ouders aan hun
kinderen trouw ter school te zenden.
De heer Ulehake, algemeen bekend door zijn uitmuntend onderwijs, hield daarna eene toespraak,
waarin hij het bestuur, de schoolcommissie en verder allen die hadden meegewerkt tot het tot stand
komen van dit gebouw, zijn hartelijken dank betuigde, terwijl hij in korte trekken mededeelde wat er
gedurende zijn ruim 23jarig verblijf te Hoogersmilde merkwaardigs was voorgevallen op ’t gebied
van onderwijs.
Zooals van zelf spreekt werden de kinderen onthaald op verschillende ververschingen, terwijl eenige
kinderspelen werden gehouden, o.a. stoethappen en koordknippen. Tevens werd een tombola zonder
nieten gehouden, terwijl dit alles werd afgewisseld door muziek van van Buuren uit Assen, die zich
uitmuntend van hare taak kweet.
Ook de feestcommissie komt allen lof toe voor den ijver en de moeite die zij heeft aangewend om
het den kinderen zoo aangenaam mogelijk te maken, zoodat dit feest nog lang bij de ingezetenen
van Hoogersmilde in herinnering zal blijven, terwijl wij hopen dat de nieuwe school jarenlang een
kweekplaats der jeugd van Hoogersmilde moge wezen.
Smilde, 10 Nov. Men deelt ons mede, dat de heer J. Tarel alhier benoemd is tot hulponderwijzer te
Workum.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 NOVEMBER 1879

Schouw te Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat door
hen, in de laatste week der maand November 1879, een buitengewone SCHOUW zal worden
gehouden over den Weg en het Voetpad, loopende bijlangs de Zuid Oostzijde der Drentsche
Hoofdvaart, van af de Molenwijksbrug tot aan de grens der gemeente Dwingeloo.
Ter voorkoming van moeijelijkheden worden alle onderhoudpligtigen dringend uitgenoodigd de
bestaande gebreken zoo spoedig mogelijk en in elk geval vóór den 24sten November 1879 te
herstellen.
Burgem. en Weths. voornoemd:
BOELKEN, burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 NOVEMBER 1879

Smilde, 14 Nov. De heer J.C. Luitingh, hoofdonderwijzer aan de Chr. Nat. school alhier, is als
zoodanig benoemd te Workum.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 NOVEMBER 1879

Te huur te Smilde
voor 6 jaren, bij gesloten briefjes,
EENE BOERDERIJ,
groot pl. m. 25 hectaren best BOUW- en WEILAND, met eene geschikte WONING, groote SCHUUR,
enz., nabij de Veenhoopsbrug, thans in gebruik bij den Heer Mr. L. KIJMMELL aldaar, ten wiens huize
van af Maandag 24 November a.s. de voorwaarden ter lezing liggen en inlichtingen zijn te bekomen;
terwijl de gesloten briefjes franco zullen moeten worden ingeleverd vóór den 10den December e.k.

