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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 NOV. 1877 
 

SMILDE. 

Op Zaturdag 10 November e.k., 

des namiddags te 1 uur, ten verzoeke van H.C. HATZMAN, Landbouwer te Oude Smilde, BOELDAG 

van : 

2 goede Werkpaarden, 

6 Melk- en Kalfkoeijen, 5 Kalf- en guste Pinken, 2 vette VARKENS, 25 LOOPVARKENS, eenige 

vette SCHAPEN en 10 hectoliter HAVER. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

Aanbesteding - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens op Maandag den 26sten November 

1877, des morgens ten 10 uur, bij enkele inschrijving, publiek AAN TE BESTEDEN: 

De levering der Schoolbehoeften ten dienste van de 4 openbare scholen, voor den tijd van 3 

achtereenvolgende jaren, ingaande 1 Januarij 1878. 

De voorwaarden zijn ter Gemeente-Secretarie ter lezing en aldaar, op franco aanvrage, gratis 

verkrijgbaar. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 9 NOV. 1877 
 
Smilde, 6 Nov. Wanneer men hedenmorgen, omstreeks 10 uur, Hijkersmilde passeerde, kon men  

niet alleen aan de vlaggen, welke hier en daar wapperden, maar ook aan de menigte vrolijke en 

opgeruimde gezigtjes zien, dat er iets aan de hand was. 

En dat was er ook. De geachte hoofdonderwijzer G.G. Meijeringh, die Vrijdag l.l. zijn gouden 

jublilé als onderwijzer mogt vieren, gaf heden kinderfeest. Om ruim tien uur nam het een aanvang 

met het zingen van eenige stukjes ter eere van hunnen onderwijzer, waarna eene wandeling werd 

gemaakt naar het huis van den burgemeester, waar de kinderen, nadat ze gezongen hadden, onthaald 

werden op koekjes. Na nu nog even voor het huis van den heer Prins het Volkslied aangeheven te 

hebben, keerde men schoolwaarts, doch het weer, dat eerst zoo gunstig scheen, werd voor de 

feestvierenden slechter, zoodat men met regen in de school terug kwam. 

Hier werden ze onthaald op een stuk koek en een bolletje, en nadat ze dit genuttigd hadden, werd er 

weer eene wandeling gemaakt naar de Leembrug, doch weêr keerde men met regen in de school 

terug. 

Evenwel bekommerde men zich daar weinig over, toen men, in de school komende, zooveel 

bedienden met ketels met chocolade klaar zag staan. 

Hiervan gebruikt dan ook ieder met smaak, zoodat, toen ze na eenigen tijd huiswaarts keerden, ieder 

ten hoogste voldaan was. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 NOV. 1877 
 
-In den loop der vorige week zijn hier de examens gehouden voor hen, die dezen winter de 

avondschool wenschen te bezoeken, Te Bovensmilde namen 16 aan ’t examen deel, te Kloosterveen 

6, te Hoogersmilde 2, terwijl te Hijkersmilde niemand was opgekomen. Ook de dagschool is nog op 

eene allertreurigste wijze ontvolkt. 

ORTLEPP en DEKKER te Assen hebben aangesteld den Heer 

J. POSTMA te Smilde 

tot CORRESPONDENT van Brandverzekering. 

 


