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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 24 JUNI 1884

Hijkersmilde en Kloosterveen, 22 Juni. Hedenmiddag nam onze geachte predikant dr. D.C. Thijm
afscheid van zijne gemeente, naar aanleiding van Hand. 20:32. Eene talrijke schare was bij de
afscheidsrede tegenwoordig. Op veler gelaat stond duidelijk te lezen, dat ze niet dan noode hun
geachten predikant zien vertrekken. Van harte zong de gemeente hem toe Ps. 134:3. ’t Is aller
wensch, dat het den heer Thijm op zijne nieuwe standplaats wel moge gaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 JUNI 1884

Smilde, 25 Juni. Het turfgraven is weder voor een jaar achter den rug en daarmede de grootste
verdienste voor de veenarbeiders. Thans zijn verscheidene hunner begonnen met russchensnijden,
waarmede ze echter bij groote inspanning weinig kunnen verdienen, daar dat gewas nog te kort is en
de russchen nog langer aan den wortel hadden moeten blijven. Per bos wordt hier door de opkoopers
slechts 2 à 3 cent besteed. Daar er echter weinig werk is wordt gedacht: beter een half ei dan een
ledige dop. Ofschoon de algemeene klacht van den werkman is: weinig te doen en kleine dagloonen,
vormt de scheepstimmerwerf van den heer M. Fernhout alhier op die jeremiaden een contrast, daar
het aldaar zeer druk is en de vaartuigen niet zoo spoedig kunnen hersteld worden als de schippers
verlangen.
WATERSCHAP:
DE MOLENWIJK.
Het BESTUUR van opgemeld Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de Tabellen van de
Wegen en Voetpaden, van af den 2den Juli tot en met den 2den Augustus a.s., ter inzage zijn
neêrgelegd: te Smilde ten huize van J.H. WIND en te Hooghalen ten huize van G. KUIPERS.
Smilde, 24 Juni 1884.
Namens het Bestuur,
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
C.A. VERHOEVEN, Secretaris.
Klaver en Topgras.
SMILDE.
Op Zaterdag 28 Juni 1884,
des avonds te 6 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van:
Een kamp KLAVER
en drie kampen TOPGRAS, alles op stam, op de Wittewijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer A.J.
HOVINGH te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 27 JUNI 1884

Smilde, 26 Juni. Maandag j.l. werd door de vrouw van M.N. bij den veldwachter v.d. Leij aangifte
gedaan, dat haar oorijzer was ontvreemd, waarop v.d. Leij en de rijksveldwachter Stam zich naar hare
woning begaven. Aldaar gekomen hebben zij ook nog vernomen, dat er uit een ongesloten kast, welke
in het achterhuis stond, en toebehoorende aan J. Oosterhof, die bij M.N. in de kost is, tweehonderd
gulden was ontvreemd. De heer burgemeester en de genoemde beambten hebben toen aldaar
huiszoeking gedaan, maar in de kast en in de woning is geen f 200 en ook geen oorijzer gevonden.
Des avonds is J. Oosterhof bij v.d. Leij geweest met de boodschap, dat zijn 200 gulden op 5 gulden na
weder terecht was, en hetzelve nu weder in de kast had gelegen; alzoo heeft de dief of diefegge zich
niet vertrouwd en heeft het geld weder in de kast van J.O. gelegd; het oorijzer is nog weg en zal
misschien nog wel wat weg blijven.

