blad 1885b3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 23 JANUARI 1885
-vervolg van blad 1885b2

Terwijl er na dezen eerlijken en ernstigen wedijver tusschen verschillende aannemers reden tot
ontevredenheid over de beslissing der Hooge Regeering bestaat, omdat, zooals bekend is, de
borgstelling der laagste inschrijvers goed was, en de door de Vries en van Dijk uitgevoerde werken
tot genoegen der directie zijn opgeleverd, zooals ze dan ook in ’t bezit van goede getuigschriften
hunner vroegere superieuren zijn, is het geen vreemd verschijnsel, dat enkelen hier nu
verontwaardigd vragen: welke reden zou er toch voor dezen maatregel der Regeering zijn?
Zéér aangenaam zou het mij en velen met mij zijn, m. d. r., als door u of iemand anders in dit blad
eenig antwoord hierop kwam. Met mijn dank voor de plaatsing dezer regelen, hoogachtend,
Smilde.
uw dw., F.
SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar
1866 en zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvingsregister op
den 31sten Januari a.s., des namiddags ten 4 uur, voorloopig wordt gesloten.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 24 JANUARI 1885

Hoogersmilde, 22 Jan. Gisteravond vierden de kinderen die ter Zondagschool gaan, ten getale van
pl. m. 140, in de kerk hun gewoon jaarlijksch feest. Een kerstboom, prachtig versierd en verlicht en
vol rijke geschenken, was opgericht. De kerk was zeer vol.
Verrassend waren de blijken van de vorderingen der kinderen, vooral van die, welke het onderwijs
trouw hadden bijgewoond en met gepaste vrijmoedigheid den predikant antwoordden.
Het kinderlied, dat bij afwisseling werd gezongen, klonk opwekkend.
Door de bijdragen der ingezetenen en eenige belangstellende kindervrienden was men in staat
gesteld, vele en ruime versnaperingen en geschenken uit te reiken.
Men zag aan de schitterende oogen en de blijde gezichten, dat hunne verwachting niet teleurgesteld
was. Hoogst voldaan ging jong en oud huiswaarts. Alles liep best af; men heeft alhier een heerlijk
feest gevierd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 26 JANUARI 1885

Onderwijs – Smilde.
Aan de openbare lagere school te Hoogersmilde wordt een ONDERWIJZER of eene
ONDERWIJZERES gevraagd. Jaarwedde f 600.- Gezegeld adres en verdere stukken in te zenden aan
den Burgemeester van Smilde vóór 10 Februari aanstaande.
SMILDE.
Op Maandag 2 Februari 1885,
des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild:
EENE
BEHUIZINGE,
waarin KRUIDENIERSWINKEL en VERGUNNING, en Huisplaats aan den straatweg te Smilde,
kamp Land aan de Molenwijk, ten verzoeke van JAN WILLEMS V.D. VELDE te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

en een

Op Zaterdag 31 Jan. 1885,
des avonds 6 uur, zal, in DE NIEUWE VEENHOOP, te Smilde, ten verzoeke van den Heer E.J.
TONCKENS aldaar, de gewone jaarlijksche verkooping worden gehouden van
Bovenveen,
en voorts van twee perceelen SCHILHOUT en het WEEKHOUT om den tuin en de kamp land langs
den zandweg, alles op HET KIJLLOT.
Aanwijs zal worden gedaan door den Heer Verkooper.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

