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Smilde, 19 April. Hedenmorgen, omstreeks 3 uur, werden de ingezetenen door trommelslag uit hun
slaap gewekt. Een brand in de woning van den heer Tellegen, notaris alhier, was de aanleiding tot dit
buitengewoon nachtelijk rumoer. Verscheidene persoenen waren dan ook spoedig op de plaats des
onheils aanwezig, welke het na vereende inspanning mocht gelukken, de dreigende vlammen in
korten tijd te stuiten. Ware de brand niet zoo spoedig door den heer Tellegen ontdekt, de gevolgen
waren niet te overzien geweest in deze vrij dicht bebouwde streek. De brand, die in den schoorsteen
was ontstaan, bepaalde zich thans tot het gedeeltelijk vernielen van den zolder.
SMILDE.
Op Donderdag 26 April 1883,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van Mejuffrouw de Wed. R.J. SCHUT, bij de van
Liersbrug te Smilde, publieke verkoop van:
Een Eikenhouten Kabinet,
COMMODE, KLEERKAST, GLAZENKAST, 3 KACHELS, EIKENHOUTEN MANGEL, BASCULE,
NAAIMACHINE, BEDDEN met toebehooren, STAANDE KLOK, TAFELS, STOELEN, LAMPEN, KOPER,
TIN, PORSELEIN, GLAS- en AARDEWERK, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, een WAGEN en ’t geen verder
tevoorschijn zal worden gebracht.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 21 APRIL 1883

Smilde, 20 April. De heer B. Ulrich alhier is benoemd tot sluiswachter bij de Haveltersluis.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 APRIL 1883

Vereeniging voor Christ. belangen.
Lokaal aan de Vaart.
Op het Weekbriefje staat abusievelijk ingevuld, dat de godsdienstoefening Zondagavond om zes uur
zal aanvangen; dit moet zijn, zooals ook reeds is bekend gemaakt, om half zes uur; spreker de
WelEerw. Heer Ds. VERMEER, Predikant te Zwolle;
des voormiddags om tien uur de WelEerw. Heer K. FERNHOUT, Theol. Cand. te Smilde.
HET BESTUUR.
Boeldag – Smilde.
Op Vrijdag 27 April 1883,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Hr. KOOP SMID te Smilde, publieke
verkoop van:
HUISMEUBELEN,
als: 2 Eikenhouten KABINETTEN, een best onderhouden SPIEGEL-KABINET, een BED, Koper-, Tin-,
Glas- en Aardewerk enz., TOONBANK, BUILKIST, ZUURKETEL, DOOFPOT en verdere
Bakkersgereedschappen, WAGEN, PLOEG, EEGDE, KAPCHAIS en verdere Boer-, Karn- en
Melkgereedschappen, 5000 halve kilo HOOI en een partij STROO en MEST.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 24 APRIL 1883

SMILDE.
Openbaar Onderwijs.
De Burgemeester van Smilde maakt bekend:
1. dat in ’t vervolg slechts eenmaal ’s jaars gelegenheid zal worden gegeven tot toelating van
leerlingen op de openbare scholen voor lager onderwijs in die gemeente, en dat daarvoor in het
“plan van schoolregeling” is aangewezen den eersten Mei.
2. dat in geen geval kinderen beneden de vijf jaren worden aangenomen.
BOELKEN, Burgemeester.

