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Veeboeldag – Smilde.
Vrijdag 23 November 1883,
des morgens te 10 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van :
10 stuks Hoornvee,
Melk- en Kalf-Koeien,
30 puik beste Varkens
en 10 Friesche SCHAPEN voor H.C. HATZMAN te Smilde.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.
Verkoop – Norgervaart.
Maandag 26 November 1883,
zullen, in het Logement van HKS. DE VRIES aan de Norgervaart, publiek bij inzate worden geveild:
EENIGE

Arbeiderswoningen
met eenige kampen LAND, gelegen aan den straatweg van Norg tegenover de Scheepstimmerwerf
van Verkoopers.
Ten verzoeke van de Erven R. V.D. WERF.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Smilde, 16 Nov. Hedenavond opende de heer A.E. van Eerde, pred. te Oosterwolde, de rij der
spreekbeurten, die hier dezen winter van wege de afdeeling “Smilde” van den Ned. protestantenbond
zullen plaats hebben. Thans, nu allerwege de aandacht op de hervorming gevestigd is, was het niet
meer dan natuurlijk, dat ook de heer v. E. één of meer der hervormers tot onderwerp koos. Spreker
schetste dan ook in een levendige rede het leven, denken en werken van Luther, Zwingli en Calvijn.
Met aandacht werd de heer v. E. gevolgd en algemeen waren de hoorders van oordeel, dat men
dezen winter nog veel genoegen van den protestantenbond zal smaken, als deze eerste rede door
meerdere van dezelfde waarde gevolgd zal worden. Eene opmerking werd gemaakt en wel deze:
Eene pauze meer zou wenschelijk zijn, want een uur aaneen met attentie te luisteren is voor velen
geene gemakkelijke taak.
Het zangkoor te Hijkersmilde, directeur de heer J. Eikema, droeg op verdienstelijke wijze eenige
liederen voor.
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Smilde, 18 Nov. Naar wij vernemen wordt thans door de commissionairs voor de fabriekaardappelen geboden: voor Amerikanen 75 cent, andere soorten 85 cent per hectoliter, terwijl voor de
champignons, eene soort die hier niet wordt aangetroffen, 95 cent wordt besteed.
Waterschap “de Zeven Blokken.”
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft bij deze aan Ingelanden kennis, dat de
BEGROOTING, over het dienstjaar 1884, ter inzage zal liggen van den 26sten November 1883 tot en
met den 4den December daaraanvolgende ten huize van de Wed. HOMAN.
Smilde, 19 Nov. 1883.
Het Bestuur voornoemd:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
H.F. HOOGEVEEN, v.l. Secretaris.
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Uitbesteding.
Het BESTUUR van het Waterschap ‘de Zeven Blokken” is voornemens, krachtens beteekend
bevelschrift van 2 Nov. j.l., op Zaterdag den 1sten December, UIT TE BESTEDEN:
het herstellen der Bruggen, die over de monden van de Jonkerswijk en v. Lierswijk liggen.
De uitbesteding zal plaats hebben des morgens ten elf uren, ten huize van de Wed. HOMAN, waar van
af den 24sten dezer bestek en teekening ter inzage liggen.
Smilde, 19 November 1883.
Namens het Bestuur van bovengenoemd Waterschap:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
H.F. HOOGEVEEN, v.l. Secretaris.

