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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 JANUARIJ 1879

Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1860,
die zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvingsregister op den
31sten dezer maand, des namiddags ten uur, voorloopig wordt gesloten.
Januarij 1879.
BOELKEN, Burgem.
Op Zaturdag 1 Februarij a.s.,
des avonds te 6 ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht:
I. Voor den Heer Mr. LAMBERTUS KIJMMELL aldaar:
a. Het Eikenhout
om het land te Hoogersmilde, aangekocht van J.P. HATZMANN. Aanwijs geschiedt door HARM Ls.
BOER aldaar. b. Twee kampen EIKEN SCHILHOUT op het Koeland. c. Twee kampen ELZENHOUT
op plaats 28 in het 3e Blok naast H. HOOGEVEEN. Inlichtingen bij den Verkooper.
II. Voor WICHER HOFMAN te Hoogersmilde:
a. Een Turfbok met Kleeden,
laatste bevaren door JACOB DE ROODE, liggend in de Eekhoutswijk bij Paaslo. b. Eenige PLANKEN,
liggende in perceelen bij de woning van den Verkooper. c. Een BED en eenige GEREEDSCHAPPEN.
III. Voor de Erven C.W.E. KIJMMELL te Smilde:
EEN HUIS
op afbraak, staande in het 3e Blok, pl. 37, tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk.
Voorts zal alsdan worden verhuurd:
1. Voor den Heer KLAAS FERNHOUT te Smilde:
Drie kampen GROENLAND
op de Timmerswijk.
2. Voor HARM Ls. BOER q.q. te Hoogersmilde:
Een kamp Groenland
op de Krommewijk, laatst in gebruik bij ANDRIES MESKEN.
Op tijd en plaats voormeld zal, ten verzoeke van den eigenaar ALBERTUS SMIDT te Smilde, worden
geveild:
Een Huis en Tuin
aan de N.-W.-zijde der Drentsche Hoofdvaart nabij de Jonkersbrug aldaar, bij den Verkooper in
gebruik.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 JANUARIJ 1879

Bovensmilde, 24 Jan. Met genoegen vernemen we, dat pogingen in ’t werk worden gesteld om hier
in ’t bezit te komen van eene begraafplaats. We hopen, dat een goede uitslag de bemoeijingen moge
bekronen, want vooral in den winter is de verre weg naar de begraafplaats te Kloosterveen een groot
bezwaar. Aan algemeene zamenwerking zal het in dezen hier zeker niet ontbreken.
Hoogersmilde, 26 Jan. Hedenmiddag nam onze geachte predikant, de heer Ebbinge, afscheid van
zijne gemeente, om Zondag a.s zijn dienstwerk te Gieterveen te kunnen beginnen. Eene groote
menigte volks was opgekomen om den geliefden leeraar voor ’t laatst hier te hooren, terwijl ook
verscheiden predikanten uit de omstreken in de eivolle kerk aanwezig waren. De heer Ebbinge sprak
eene warme en hartelijke rede uit naar aanleiding van 2 Kor. 12:11, waar we lezen: “Voorts,
Broeders! zijt blijde; wordt volmaakt; zijt getroost; zijt eensgezind; leeft in vrede; en de God der
liefde en des vredes zal met u zijn.”
Een zangkoor, onder leiding van den heer A. Spier, deed eenige meerstemmige gezangen hooren en
bragt het zijne bij tot de wijding van de plegtige, schoon voor velen droevige uren.
De heer Ebbinge was hier geacht en bemind, en innig aangedaan zong de gemeente hem ten slotte
nog de woorden toe van Ps. 121:4. ’t Is onzer aller wensch, dat het den heer E. in zijne nieuwe
standplaats wèl moge gaan.

