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DONDERDAG 13 JANUARIJ 1881

Smilde, 11 Jan. In den afgeloopen nacht is een kamertje afgebrand, bewoond door Annigje Niezing
alhier. De bewoonster wist zich nog al te redden, terwijl spoedig aangebragte hulp verdere onheilen
voorkwam. De buren hebben nog schade geleden, inzonderheid de koopman S. Kats, die juist afwezig
was, wiens manufacturen en inboedel hier en daar gebrand werden en door het water nadeel hebben
bekomen. Gelukkig dat het stil weder was, anders waren de gevolgen erger geweest. Als oorzaak kan
dienen, dat de bewoonster den vorigen avond boven een stoof vuur had gezeten en hare rokken
daarmede in aanraking kwamen, die ze mede naar bed had genomen om zich te verwarmen, waaraan
het vuur zich heeft medegedeeld. De brand had daar zijn oorsprong.
Op Vrijdag 21 Jan. 1881,
des avonds te 7 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van de
Weduwe en Kinderen van wijlen JAN ALBERTS te Hijkersmilde, worden ingezet:
HET HUIS,
met bijgelegen Bouwland, staande aan het Nieuwe Wijkje, sectie D Nos. 503, 698 en 699, te zamen
groot 1 hectare, 4 aren, 30 centiaren.
Zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Voorts zal alsdan worden verkocht:
Voor de H.H. KERKVOOGDEN van Kloosterveen en Hijkersmilde:
Het Weekhout
om het Kerkhof achter de Kerk, volgens opgave van den Heer A.D. POT.
Voor den Heer H.C. PRINS te Smilde:
EENIG WALHOUT
achter de woning van ROELOF BOS te Hoogersmilde, die daarvan aanwijs zal doen.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 JANUARIJ 1881

Smilde, 12 Jan. Hedenavond werd en huize van de wed. J.K. Homan eene openbare vergadering van
het “Pl. Nut” gehouden. Ten gevolge van ’t min gunstiger weder was geen zeer groot getal leden
opgekomen. Als spreker trad op de heer G.B. ’t Hooft van Bovensmilde, die een door hem uit ’t
Fransch van Florian vertaalde Afrikaansche novelle voordroeg, getiteld: “Seliko.” De heer ’t H.
verplaatste zijne hoorders in een negerrijkje, niet verre van de kust van Guinée, waar in ’t begin der
18de eeuw een gelukkig gezin woonde, bestaande uit eene weduwe en drie zoons. De jongste zoon
Seliko geraakte in kennis met Berberissa, de schoondochter van den fetisch-priester. Hunne
vereeniging was reeds bepaald, toen de wreede Koning ban Dahomey een inval in ’t land deed en
alles te vuur en te zwaard verwoestte. Seliko, zijne broeders en zijne moeder behielden, ofschoon van
alles beroofd, het leven, maar van zijn geliefde kon Seliko geen spoor ontdekken. Aan de vreeselijkste
armoede ten prooi, besloot Seliko zich voor de zijnen op te offeren; zijn broeder zou hem als slaaf
verkoopen. Nog voor dit was geschied loofde de Koning eene groote belooning uit aan dengene, die
den neger aan kon wijzen, welke heimelijk in ’s Konings serail was binnengedrongen. Seliko, schoon
onschuldig, meldde zich als schuldig aan, teneinde den bloedprijs te verdienen. De straf zou worden
voltrokken, toen Seliko in de vrouw welke met hem ter dood zou worden gebragt, zijne Berberissa
herkende. ’t Bleek nu, dat de vader van deze eene poging had gedaan om zijne dochter uit de handen
des Konings te verlossen. Door al die liefde verteederd schonk de Koning niet alleen genade, maar
deelde hij ook rijke geschenken aan de zwaar beproefden uit. Met aandacht werd de heer ’t Hooft
gevolgd en luide applaudissementen bewezen, dat zijn werk op prijs werd gesteld.
Ook de bijdragen van de heeren Boelken, ten Hoor en ’t Hooft vielen zeer in den smaak.
Smilde, 11 Jan. Door de Permanente commissie tot de algemeene zaken van het NederlandschIsraëlietisch kerkgenootschap is tot lid en thesaurier der Israël. schoolcommissie alhier benoemd de
heer L. Coltof.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan H.J. DENNEBOOM, Koopman te
Smilde, en zijne regtverkrijgenden vergunning is verleend tot oprigting van eene Slagterij, in het pand
wijk B. no. 28/29, kadaster sectie H no. 78.
BOELKEN, Burgem. en S. KOOGER, Secretaris.

