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ZATURDAG 16 DECEMBER 1882

Smilde 15 Dec. Hedenmorgen kwam met de post het berigt, dat de ontslagene brievenbesteller W.B.
weder in betrekking kon treden. Onmiddelijk daarop begaf hij zich naar het postkantoor om de
brieven, couranten en andere stukken in ontvangst te nemen, waarna hij dadelijk weder aan het
bestellen ging. Het doet ons genoegen, dat de man, die voor ieder bereidvaardig en gedienstig is,
weder in zijne eer werd hersteld en wij gelooven daarbij de tolk te zijn van de meeste ingezetenen.
Smilde, 18 Dec. Hedenochtend wilde W. Baas, wonende aan de Molenwijk alhier, zijn bij hem
inwonenden ongehuwden broeder wekken, doch kwam tot de treurige ontdekking, dat deze dood te
bed lag. De jongeling was niet ziek, zoodat men alweder ziet, dat de levensgeesten spoedig kunnen
uitgebluscht worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 20 DECEMBER 1882

Smilde, 18 Dec. De heer A. van der Wijk, privaat onderwijzer te Amsterdam en bij de Israël.
gemeente alhier benoemd als godsdienst onderwijzer en voorzanger, heeft te kennen gegeven, dat hij
die betrekking aanneemt en in de loop dezer week met zijn gezin hoopt over te komen.
Den 3den Augustus j.l. stond te Utrecht een breede schare van vrienden en belangstellenden rondom
het graf van wijlen den Hoogleeraar J.J. VAN OOSTERZEE. Op de plek, waar het stoffelijk overschot
rust van den man, die met de van God hem geschonken gaven duizenden in den Lande ten zegen was
en een zoo eervolle plaats innam op Godgeleerd en letterkundig gebied, mag een bewijs van
dankbare hulde niet ontbreken. Het is daarom, dat vele leerlingen en vrienden van den Ontslapene
het voornemen hebben opgevat om op dat graf een GEDENKTEEKEN aan te brengen, dat, schoon
eenvoudig, hem toch niet geheel onwaardig mag zijn. – Allen, die tot verwezenlijking van dit doel
wenschen mede te werken, roepen zij op, om door een geldelijke bijdrage naar den drang van hun
hart hunne belangstelling te doen blijken. Zelfs de kleinste gave zal welkom zijn en met
dankbaarheid worden aangenomen.
De daarvoor bestemde gelden uit de Provincie Drenthe moeten worden toegezonden aan een van de
beide ondergeteekenden:
Dr. D.C. THIJM, Pred. te Hijkersmilde.
K. FERNHOUT, Theol. Cand., te Hijkersmilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 22 DECEMBER 1882

Hakhout – Smilde.
Op Donderdag 28 Dec. 1882,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van Mejufvr. de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek
worden verkocht:
5 KAMPEN
Elsen Hakhout
op de Meesterswijk te Smilde.
Aan te wijzen door A. BOXMA,.
Ten verzoeke van den Heer A.W. WESTRA VAN HOLTHE te Assen.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 DECEMBER 1882

Smilde, 23 Dec. De heer A.S. alhier kwam hedenmorgen op eene gemakkelijke wijze aan een snoek
van ongeveer 12 pond.
Dit enorme dier was door een otter gevangen, die op den wal was begonnen hem op te peuzelen.
Verder dan den kop was hij hiermede nog niet gevorderd, toen S. beslag legde op den snoek, om te
voltooijen, wat de otter was begonnen.

