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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 9 FEBRUARI 1884

Smilde, 7 Febr. Hedenavond trad in de afdeeling “Smilde” van de Ned. Protestantenbond als
spreker op de heer Houwing, pred. te Havelte. Tot onderwerp had hij gekozen: de maatschappij
vergeleken met het menschelijk lichaam. In eene levendige, degelijke rede maakte de heer H. zijne
hoorders verschillende maatschappelijke en zedelijke toestanden duidelijk. Het vrij talrijke publiek
volgde den spreker met gespannen aandacht en alle hoorders, die een werkdadigen godsdienst
verkiezen boven eenen, die slechts bestaat in het roepen van: “Heere Heere” zullen den heer
Houwing gaarne weder een spreekbeurt hooren vervullen.
Het zanggezelschap “Hijkersmilde.” directeur de heer J. Eikema, luisterde de bijeenkomst op met
een drietal zangstukken, die zeer goed voldeden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 11 FEBRUARI 1884

VERHURING.
Boerenplaats – Smilde.
Op Vrijdag 15 Febr. 1884,
des avonds 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek, voor 4 jaren, worden
verhuurd:
EENE BOERENPLAATS
te Hijkersmilde, bevattende Behuizinge en pl. m. 13 à 14 hectaren Groen- en Bouwland, eerst in
perceelen later in massa, benevens 2 afzonderlijke gelegene kampen Bouwland te Smilde, ten
verzoek van den Heer H.J. BIJNEMA aldaar.
Inmiddels uit de hand te huur, des noods voor zes jaren.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
PRAAM.
Op Vrijdag 15 Febr. 1884,
des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
Een Praamschip,
met ZEIL en TREIL en alle OPGOED, groot 56 tonnen.
Een PRAAM, groot 26 tonnen, laatstelijk bevaren door K. NOORWEGEN.
Beide Pramen liggen op de werf van K. OSSEL en zijn dagelijks te bezien, ten verzoek van den Heer
K. OSSEL te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 12 FEBRUARI 1884

Smilde, 10 Feb. Ofschoon reeds onderscheidene schippers hier hooi, dat in de omstreken van
Giethoorn is gewonnen hebben verkocht, schijnt het toch, dat er nog altijd gebrek aan veevoeder
blijft bestaan. Tenminste werden in den afgeloopen nacht uit eene havermijt, toebehoorende aan A.
Bel te Hoogersmilde vijftig bossen ontvreemd.
Aan de ijverige bemoeiingen van onzen veldwachter v.d. Leij mocht het gelukken twee daders op te
sporen, die, naar men zegt, reeds hun misdrijf hebben bekend.
Smilde, 11 Febr. Voor eenige weken werd hier een secretaris-penningmeester, tevens bodeopzichter benoemd van de waterschappen “Molenwijk” en “De Zeven Blokken”. De combinatie dier
betrekkingen blijkt echter niet geoorloofd te zijn, zoodat voor de laatstgenoemde functie een nieuwe
benoeming moet geschieden.
Ondertrouwd:
H. JUT
en
F. IJMKER.
Smilde, 8 Febr. 1884.

