blad 1885d2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 21 FEBRUARI 1885
-vervolg van blad 1885d1

Reeds schielijk na zijn dood openbaarde onder zijne volgelingen zich verschil van meening. Dat
bleef zoo alle eeuwen door. De verdrukte van heden werd de verdrukker van morgen.
Het Protestantisme heeft eene verheven roeping en bedenken doen de Protestanten dat altijd niet.
Velen kunnen er niet toe besluiten ieder vrijheid te laten zijn geloof uit te oefenen op zijne wijze. In
het schelden voor godloochenaar vindt men weinig bezwaren.
Spreker maande zijne hoorders aan verdraagzaam te zijn in den vollen zin des woords.
Met de meeste aandacht werd de heer de Haan aangehoord. Gaarne zal men hem weder hier zien
optreden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 FEBRUARI 1885

Hijkersmilde, 21 Febr. In den loop der week heeft het zanggezelschap alhier zijn jaarfeest gevierd.
De avond werd in gepaste vroolijkheid, die door geen enkelen wanklank werd gestoord, zeer
aangenaam doorgebracht. Den heer J. Eikema, directeur van het gezelschap, werd een zeer fraai
geschenk aangeboden. Het zangkoor “Hijkersmilde” leide nog lang een bloeiend leven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 24 FEBRUARI 1885

Smilde, 21 Febr. In de Raadsvergadering van heden werd bij meerderheid van stemmen een voorstel
aangenomen, om de Grietmansbrug, liggende over de Hoofdvaart, nadat dezelve op zes meter
doorvaartwijdte en in een goeden staat zal zijn gebracht, voor rekening van de gemeente over te
nemen met bijbetaling van vijfhonderd gulden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 FEBRUARI 1885

Smilde, 25 Febr. Een commissionnair van den heer Scholten koopt hier thans fabrieksaardappelen
“bij voorkoop”. Voor Amerikanen wordt f 0.65 en voor andere soorten f 0.75 per mud geboden.
Bovensmilde, 25 Febr. Onze geachte predikant ds. J.J. van der Vlugt heeft een beroep ontvangen
naar Kollumerzwaag.
Patentbladen – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van C.M. Kuipershoek, R. Ubels, A. Spijkman, J.
Rodenhuis, Korns. de Vries, R. Bos Jr., A. van Dam, E.K. Punter, A. Mast en T. Wijkel, dat zij hunne
PATENTBLADEN, voortvloeiende uit het derde kwartaals register der Patentschuldigen, dienst
1884/85, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met Donderdag den 26sten Februari tot
en met Maandag den 2den Maart 1885.
BOELKEN, Burg.
De ondergeteekende, Architect-Opzichter te Smilde, beveelt zich bij het geëerde publiek minzaam aan
tot het maken van
Plannen, Bestekken, Begrootings
enz. Belooft eene nette bediening.
P.J. KRAMER.
Uitbesteding te Smilde
van het bouwen van een Bouwmanswoning met Schapenhok aan de Beilervaart zonder
bijlevering van materieel.
Inlichtingen van af Vrijdag a.s. te bekomen bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE en inlevering der
biljetten uiterlijk 3 maart a.s.
Smilde, 25 Febr. 1885.

