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DONDERDAG 21 FEBRUARI 1884

Smilde, 20 Febr. Naar men ons mededeelt staat het voor de bijenhouders niet bijzonders gunstig. De
sterfte onder de bijen was gedurende eenige weken zeer groot en houdt nog steeds aan. De weinige
zonneschijn gedurende de laatste maanden, houdt men voor de oorzaak van dit verschijnsel. Het
sombere weder noopte de bijen steeds in de korven te blijven, en kunnen ze die niet een enkele maal
verlaten, dan is buitengewone sterfte daarvan in den regel het gevolg.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 FEBRUARI 1884

Te huur te Smilde,
in de kom der gemeente, nabij het Post- en Telegraafkantoor,
2 Huizen,
het eene geschikt voor Winkelhuis, bevattende WINKEL, KEUKEN, KAMER, KELDER en verder
geriefelijkheden, en het andere voor allerlei affaires. Aanvaarding Mei 1884.
Te bevragen, met franco brieven, bij de heeren B. en H. BOS, Aannemers te Smilde.
Boeldag – Hoogersmilde.
Op Vrijdag 29 Febr. 1884,
des voormiddags 11 uur, ten huize en ten verzoeke van de Weduwe HOMME HEIDEMA te
Hoogersmilde, publieke verkoop van:
1 PAARD,
5 stuks HOORNVEE, waarvan 2 aanstaande te kalven, 2 Friesche SCHAPEN, 3 BOERENWAGENS,
waarvan een met OPZET, een GLAZEN WAGEN, PLOEG, EGGE en verder Boeren-, Bouw- en
Melkgereedschappen, KABINET, PULPITRUM, KLOK, STOELEN, TAFEL en verder
den geheelen Inboedel.
Mr. J. BECKERINGH VAN LOENEN, Notaris.
Smilde, 22 Febr. De brug over de Jonkerswijk is zoo goed als afgewerkt, en, naar ons oordeel, komt
den aannemer alle eer toe over de solide en flinke uitvoering van dat werk.
De Pieter-Feijedraai nadert ook met rassche schreden zijne voltooiing; dat werk schijnt ook met de
meeste soliditeit te worden uitgevoerd; het is jammer, dat de heeren uitbesteders zich in de
noodzakelijkheid hebben gezien (door de nog niet volkomene dekking der afkoopsom) last te moeten
geven, om het werk voorloopig te staken. Het is voor het algemeen te wenschen, dat het bezwaar
spoedig zal worden uit den weg geruimd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 26 FEBRUARI 1884

Hoogersmilde, 23 Februari.
Gisteravond hield het zanggezelschap “de Vriendschap” alhier haar jaarlijksch feest. De bestuurder
van ’t gezelschap, de heer Ulehake, hield eene toespraak. De onuitputtelijke verteller, die ons jaren
achtereen op onze bijeenkomsten telkens op zijne gemakkelijke wijze iets nieuws verhaalt en ons zoo
vaak doet schateren van lachen, schetste ons ook nu de geschiedenis van onze vereeniging, daarna
het nut en ’t genot van den zang in ’t algemeen, en bracht dat telkens in verband met onze
vriendenkring en wees daarbij aan, hoe de vereeniging in den zang reeds was vooruitgegaan en in
welk opzicht we nog dienden toe te nemen.
Het gezelschap gaf den Bestuurder een schoon cadeau.
De zangers bleven lang en genoegelijk samen onder ’t genot van vele en overvloedige
versnaperingen. Onder zang en voordracht, luim en scherts vlogen de uren voorbij.
Het zanggezelschap “de Vriendschap” telde in ’t afgeloopen jaar een en zestig leden. Er gaan
wellicht eenigen af; maar nog veel grooter is ’t getal, dat zich opnieuw denkt aan te sluiten. Voor den
bloei en ’t voortdurend bestaan van de zangvereeniging achten velen het getal leden reeds groot
genoeg.
Onze zangvereeniging “de Vriendschap” is ook lid der Koorvereeniging te Amsterdam.

