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Smilde, 29 Dec. Op de hedenavond gehouden vergadering van het “pl. Nut” hield de heer J.M. ten
Hoor eene lezing over “brieven”. Genoemde heer schetste de aankomst van de post met al hare
tijdingen vol lief en leed, en liet zijne hoorders een blik werpen op den inhoud van diegene, welke
bijzonder zijne aandacht trokken. Met een deel dier brieven maakte men algemeen met
ingenomenheid kennis; enkelen hadden echter liever gezien, dat één of twee stuks ongeopend waren
gebleven. De heer ten Hoor late zich weldra weder hooren.
De heer J. v. Wal liet ons getuige zijn van een gesprek tusschen twee Scheveningsche ouders, die de
toekomst van hun zoon bespraken. De jongen was een liefhebber van visch en moeder was van
oordeel dat zoonlief dus “pojeet” moest worden, omdat h.i. de heeren dichters liefhebbers van een
vischmaaltijd zijn.
De heer de Wal had eer van zijn werk en werd luide geapplaudisseerd.
“Lezing” en “bijdrage” waren nu gehouden, doch meer anderen bleken nog iets in petto te hebebn.
Aan al het gesprokene zullen we geen melding maken, alléén zij gezegd, dat door mej. Krüger
“Rabbi Meyer” verdienstelijk werd voorgedragen.
Hoogersmilde, 28 Dec. Een zoon van den landbouwer W. van Es aan de Beilervaart had, toen hij
van het ijs stapte, het ongeluk achterover te vallen, met het ongelukkige gevolg, dat hij zijn been
boven de knie heeft gebroken. Zoo schielijk mogelijk werd door dr. Prins van Beilen geneeskundige
hulp verleend.
SMILDE.
In de maand Januarij eerstkomende, tijd en plaats nader te bepalen, gedenkt de Wed. K.B. VAN DER
VEEN te Smilde, publiek te verkoopen:
Twee Huizen
en bijgelegen kampen Land, Zuid-Oost der Hoofdvaart te Smilde, aangekocht van wijlen Mr. P. VAN
DER VEEN.
Een HUIS en plaats LAND in het 6e Blok, N.-W. der Hoofdvaart te Smilde, aangekocht van J.
OFFEREINS.
Onderscheidene kampen LAND
aldaar, afkomstig van J. DRENTHEN.
Notaris: Mr. H. VAN LIER
Op Vrijdag 2 Januarij 1880,
des avonds te 7 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer
KLAAS FERNHOUT aldaar, worden verkocht:
Drie kampen Weekhout
aan de Dikke-Wijk. Aanwijs door P. FEIJEN aldaar.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

