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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JANUARIJ 1881

Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het kohier der Grondbelasting,
dienst 1881, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter invordering aan
den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op den bij de
wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 17 Jan. 1881.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 JANUARIJ 1881

Hardrijderij op Schaatsen
bij de Nieuwe Veenhoop te Smilde
op Donderdag 20 Januarij e.k.
Prijs een Zilveren voorwerp of geld.
Premie een Zilveren voorwerp.
AANGIFTE ’s morgens 10 uur.
RIJDING 12 uur.

HET BESTUUR.

SMILDE.
Op Woensdag 26 Jan. 1881,
des avonds te 7 uur, ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde, publieke verkoop van:
EEN HUIS,
met twee Woningen, in het eerste blok N.-K. der Hoofdvaart te Smilde, bewoond door WESTERHOF
en OLDENKAMP, twee uitmuntende kampen LAND aldaar achter RIJNBACH en een kamp op de Evert
Hendrikswijk; alles ten verzoeke van den Heer KOOP SMID te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde – Bovenveen.
Op Maandag 7 Februarij 1881,
des avonds te 6 uur, ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde, de gewone jaarlijksche verkoop van
perceelen Bovenveen,
ter vergraving, voor de Erven wijlen Mr. C.W. E. KIJMMELL te Smilde, gelegen op de Grietmanswijk
en Molenwijk te Smilde.
Aanwijs doet de Veenbaas JOCHEM DIJKSTRA.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 JANUARIJ 1881

Smilde, 17 Jan. Hedenavond trad, ten huize van de wed. Homan, in de afdeeling “Smilde” van den
Ned. Protestantenbond als spreker op de heer A. Adema, predikant te Norg. De heer A. stelde de vraag;
“Hebben de modernen een vereenigingspunt?” Spreker vond dat juist in de handhaving van het regt
des persoons.
In ’t eerste deel der rede werd aangetoond, dat in de handhaving van bedoeld regt de schijnbare
zwakte der modernen gelegen is, terwijl na de pauze werd uiteengezet, dat juist die handhaving hunne
kracht uitmaakt. De degelijk uitgewerkte en goed voorgedragen rede werd door het vrij talrijk publiek
met aandacht gevolgd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 JANUARIJ 1881

Smilde, 21 Jan. Onze geannonceerde hardrijderij op schaatsen moest gister door ’t slechte weer en ook
wegens de baanverstoppingen voorloopig worden uitgesteld. De baandirectie doet hier al het mogelijke
om de communicatie per ijs open te houden, doch de sneeuw speelt ook haar soms parten. IJs en weder
dienende, zal, naar we vernemen, de rijderij e.k. Maandag plaats hebben. Dat we bij dit volksfeest, ook
van buiten, veel publiek verwachten, spreekt natuurlijk. Dat de weduwe Homan dan een goeden dag
hebbe, is onze wensch.

