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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 20 FEBRUARIJ 1882

BOELDAG – SMILDE.
Op Maandag 27 Febr. 1882,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer G. JAGER te Smilde, publiek
worden verkocht:
4 PAARDEN,
waaronder 1 Enter, 1 van 6- en 2 vierjarige Ruinen, mak in alle tuigen, 12 stuks HOORNVEE,
dragtige, melk- en vroegmelkte Vaarzen, 2 Stieren, 1½ en 1 jaar oud, 3 dragtige Varkens, 30
Kippen, 1 PORTIERWAGEN op riemen, 1 KAPCHAIS, 1 WIPKAR, 1 PAARDE-DORSCHMACHINE met
gemaal en karninstructie, 2 RADPLOEGEN, 3 ijzeren AAN-AARDEPLOEGJES, 5 EEGDEN, 1 WIPEEGDE,
AARDAPPELRAAM met 5 ROOSTERS, 1 KOOKPOT, SCHOFFELS, VORKEN en verder wat in eene
Boerderij behoort.
Voorts HOOI en STROO, 500 hectoliter beste Friesche geele en Engelsche EETAARDAPPELEN,
14 STOELEN,
2 TAFELS, 2 SPIEGELS, 1 KASTKLOK en hetgeen meer zal worden aangeboden.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 19 Febr. Tot lid van ’t bestuur der afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond is, in
plaats van wijlen den heer A. Spier, gekozen de heer M.A. Hoogerbrugge. Verder is besloten bij ’t
hoofdbestuur ondersteuning aan te vragen, ten einde de kosten voor spreekbeurten te kunnen
bestrijden.

Heden overleed mijn innig geliefde echtgenoot ALEIDA SLIJKMAN, in den ouderdom van 72
jaren, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 43 jaar; diep betreurd door mij, mijne
kinderen en kleinkinderen.
Smilde, 19 Februarij 1882.
F. STRIK.
Strekkende tot algemeene kennisgeving.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 21 Febr. Hedenavond trad ten huize van de wed. Homan de heer ds. Koch van Marsum op
als spreker voor de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond. Een zeer talrijk publiek was
opgekomen en woonde de boeijende lezing met de meeste aandacht bij. De heer Koch wees vooral
op het min goede gebruik, dat door velen van den bijbel wordt gemaakt. Averegtsche opvattingen
zijn legio en niet zelden zoekt men met behulp van den bijbel aan verkeerde handelingen een
schoonen glimp te geven. De koorvereeniging “Bovensmilde” bewees ook weder bij deze
gelegenheid hare goede diensten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 24 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 23 Febr. Ter vervanging van den heer M.A. Hoogerbrugge, die de benoeming niet had
aangenomen, is tot bestuurslid der afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond gekozen de
heer J. Homan Kijmmell.
Kennisgeving.
Ter GEMEENTE-SECRETARIE van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van
HENDERIKUS KRAMER te Smilde, om vergunning tot het oprigten van eene Bakkerij, in het perceel
wijk B no. 604.
Op Vrijdag den 10den maart 1882, des morgens ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid
worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en
schriftelijk toe te lichten.
Burgemeester en Wethouders van Smilde:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

