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Hout – Smilde.
Op Woensdag 15 Jan. 1879,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND aan de Veenhoop te Smilde, publieke
worden verkocht:
I. Ten verzoeke van Mr. J. OOSTING te Assen:
a. Een perceel Hakhout,
groot circa 15 aren, op Veenstra’s wijk.
b. Een perceel HAKHOUT, groot 50 aren, op plaats 24 in het vierde Blok.
c. Een perceel HAKHOUT, groot 1 hectare, op plaats 32 in het 3de Blok te Smilde.
Aanwijs doet JOCHEM DIJKSTRA aldaar.
II. Ten verzoeke van den Heer A.W. WESTRA VAN HOLTHE te Assen:
a. Een kamp Weekhout
op de Meesterswijk.
b. 3 dito kampen op de Grietmanswijk te Smilde.
Aanwijs doet A. BOXMA aldaar.
III. Ten verzoeke van den heer W. VAN VEEN:
Een kamp Eiken Schelhout
en een perceel ELZEN HAKHOUT, alles te Smilde.
Aanwijs doet ALBERT SNIPPE aldaar.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 JANUARIJ 1879

SMILDE.
Op Donderdag 23 Januarij 1879,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. R.J. SCHUT, geb. WIND,
bij de van Liersbrug te Smilde, publieke verkoop van:
Een tienjarig
RUINPAARD,
5 stuks HOORNVEE, 1 Friesch SCHAAP, VARKEN, 1 GLAZEN WAGENTJE op riemen, 1
BOERENWAGEN, beste WIPKAR, PLOEG, KOORNWINDE, ROGGEZEEF, AARDAPPELZEEF met ijzeren
Roosters, KRUIWAGEN, 10,000 halve kilogr. HOOI, ROGGE- en HAVERSTROO, KOFFIJBRANDER met
toebehoren, BALANS met SCHALEN en GEWIGTEN, KARN- en MELKGEREEDSCHAPPEN en ’t geen
verder tevoorschijn zal worden gebragt.
Notaris: Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 15 JANUARIJ 1879

Smilde, 13 Jan. Hedenmiddag werd hier het stoffelijk overschot van den heer G.G. Meijeringh, in
leven hoofdonderwijzer te Hijkersmilde, ter aarde besteld.
Een zeer aanzienlijke menigte was zamengestroomd om den algemeen geachten en beminden
onderwijzer de laatste eer te bewijzen, hoewel het ongunstige weder de komst voor velen, vooral van
buiten de gemeente had verhinderd. Onder hen die het lijk grafwaarts begeleidden, bevonden zich een
groot aantal oud-leerlingen van den overledene, zijne ambtgenooten uit deze gemeente en onderwijzers
uit eenige aanliggende plaatsen.
Bij het graf werd een hartelijk woord gesproken door den heer J. Venekamp, hoofdonderwijzer te
Kloosterveen. Hij schetste den heer Meijeringh als mensch en als onderwijzer en wees er op, hoe deze
zich de achting en toegenegenheid waardig had betoond, die hem zoo ruimschoots werden geschonken.
De vriend sprak van den ontslapen vriend in roerende taal, die ingang vond tot de harten der
aanwezigen.
In de kerk werd later eene flinke rede gehouden door den heer Klerk, predikant te Hijkersmilde en
Kloosterveen. Ook deze redenaar bragt in gevoelvollen woorden hulde aan den bejaarden, maar voor
velen toch te vroeg ontslapen man, die met alle krachten werkte aan de hen toevertrouwde taak.

