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BOELGOED – SMILDE.
Op Donderdag 3 Maart 1887,
des morgens te tien uur, bij de Behuizing, bewoond door Mej. de Weduwe H.W. OFFEREINS te
Smilde, en ten haren verzoeke, publieke verkooping van:
EENE

bruine 4jarige Merrie,
een zwarte 8jarige Merrie, vijf KOEIEN, waaronder eene guste en twee nieuwmelkten, een drachtige
Pink en vier Hokkelingen, zes Loopvarkens, waaronder 3 drachtige, een BOERENWAGEN, een
WIPKAR, PLOEGEN, EGGEN, VARKENSHEKKEN, 2 KORENZEVEN, een AARDAPPELZEEF, een
KORENWAAIER,
Veengereedschappen,
een KOOKPOT, een Koperen HANDKETEL, een KARN met Koperen HOEP, TONNEN, Koperen
MELKVATEN, eene partij gedorscht KOREN, eene partij AARDAPPELEN, eene partij MEST, pl. m.
6000 kilo HOOI, pl. m. 4000 kilo ROGGESTROO, pl. m. 4000 kilo HAVERSTROO, pl. m. 2000 kilo
BOONENSTROO en wat er verder zal worden gepresenteerd.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.
Smilde, 25 Febr. Heden heeft te Kloosterveen de schooljeugd feest gevierd. Om 10 uur werd in het
schoolgebouw het feest met het zingen van een paar vaderlandsche liederen geopend, waarna de
kinderen ruimschoots op chocolade, koek en broodjes werden onthaald; de nette versiering der
school droeg tot de feestelijke stemming niet weinig bij. Na het gebruiken der genoemde
versnaperingen, deden de feestvierenden, voorafgegaan door de muziek, eene wandeling naar de
Oude Veenhoop.
Bij het gemeentehuis werd door den burgemeester eene toespraak gehouden, waarbij in herinnering
werd gebracht, dat het feest werd gevierd ter eere van den Koning.
Op de wandeling naar de Jonkersbrug werd halt gehouden bij het huis van den heer M.A.
Hoogerbrugge, voorzitter der schoolcommissie, die eenige hartelijke woorden sprak en den kinderen
eene mand met oranjeappelen schonk, opdat ze Oranje ook in de hand zouden dragen en niet alleen
in het hart en op de borst. Ook in de school hield later de heer H. eene rede, waarin hij aandrong op
getrouw schoolbezoek. Den hoofdonderwijzer stelde hij een vijftigtal platen ter hand, om die uit te
reiken aan de leerlingen, welke gedurende 1886 de minste verzuimen hadden gemaakt.
Het feest was om ongeveer 3 uur afgeloopen. Aan belangstelling had het niet ontbroken; een groot
aantal ouders en andere belangstellenden waren tegenwoordig.
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Smilde, 28 Febr. De heer J. Eikema, hoofd der school te Hijkersmilde, bood Z.M. den Koning op
H.D. verjaardag zijne gelukwenschen aan, benevens een portret, dat door hem van den Koning was
vervaardigd. Z.M. heeft een en ander welwillend aanvaard en heeft den heer E. zijnen dank betuigd.
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Militieraad.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende Lotelingen dier
gemeente, lichting 1887, dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden in het
Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 18den Maart 1887, des voormiddags ten 9½ uur.
worden voorts herinnerd, dat in die zitting voor den Militieraad moeten verschijnen: de vrijwilligers
voor de Militie en de Lotelingen die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid òf gebreken
òf gemis van de gevorderde lengte.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

