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SMILDE.
Binnenkort zullen te Smilde
publiek worden verkocht:
de Veenen en Ondergronden
met BEHUIZINGE en LAND, op de Eekhoutswijk te Smilde, toebehoorende aan Mejufvr. de Wed.
VAN DER WEST en kinderen, en eene
BEHUIZINGE
met bijgelegen LANDERIJEN, op de Grietmanswijk te Smilde, toebehoorende aan den Heer P. VAN
DER WEST.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
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Kiezerslijsten.
De BURGEMEESTER van Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de ingezetenen der gemeente
uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks Belastingen zijn aangeslagen, daarvan ter Gemeente-Secretarie
vóór 15 Februarij a.s. te doen blijken door overlegging van de betrekkelijke aanslag-biljetten, ten
einde van die stukken gebruik te kunnen maken bij de opmaking der Kiezerslijsten voor het jaar
1881.
De Burgemeester, Voorzitter van den Raad
der gemeente Smilde,
BOELKEN.
Ten verzoeke van Mej. de Wed. KORNELIS VENNIK en Kinderen te Smilde zal, in het Logement DE
NIEUWE VEENHOOP aldaar, op
Maandag 7 Februarij 1881,
worden ingezet, en op Maandag 14 Februarij daarna worden verkocht, de beide dagen ’s avonds
te 7 uur:
De overdekte Praam,
DE VROUWE IDA, groot 68 tonnen, met bijbehoorende INVENTARIS, laatst bevaren door BRUIN
VENNIK en liggende te Hijkersmilde voor de woning van de Verkoopster.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Smilde, 28 Jan. Hedenavond vergaderde de afd. Smilde van den Ned. Protestantenbond. De heer
Boelken, die volgens den rooster moest aftreden werd herbenoemd. Medegedeeld werd een berigt
van den heer ds. Adema van Norg, dat deze genegen was, hier godsdienstonderwijs te geven aan het
jonge geslacht. De lijst, staande de vergadering gepresenteerd voor gelden om de onkosten daaraan
verbonden te helpen bestrijden, bevatte na rondgang een niet onaanzienlijk bedrag. ’t Bleek, dat de
vergadering eenstemmig het hoog noodige van godsdienstonderwijs besefte. Tevens werd in beginsel
aangenomen het oprigten van zanggezelschappen ter oefening vooral in het koraal te bevorderen.
Binnen kort zal aan dat plan uitvoering gegeven worden. Tot het leesgezelschap waren vele leden
toegetreden. ’t Getal leden van den Bond werd nog met drie vermeerderd en is nu geklommen tot 53.
Verder werd bekend gemaakt dat ons in Februarij nog lezingen wachten van ds. van Eerde van
Oosterwolde en van den heer ’t Hooft van Smilde en dat ook ds. Konijnenburg van Winschoten zich
bereid had verklaard hier nog dit voorjaar een spreekbeurt te vervullen.
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Ondertrouwd:

Smilde, 29 Jan.

LAMBERTUS JONKER
en
JOHANNA HENDRIKA ULEHAKE.

