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Smilde, 7 Junij. Het schijnt, dat in deze gemeente kwaadaardige honden zijn, althans in de
verloopen nacht is in het land van F. Hartsuiker te Hoogersmilde een lam doodgebeten en een ander
verwond.
Het zou zeer wenschelijk zijn, in dien deze honden in huis aan een ketting werden gelegd, ten minste
onschadelijk werden gemaakt.
Bovensmilde, 8 Junij. Hedenmorgen maakte onze geachte predikant, de heer M. Reijerkerk, aan
zijne gemeente bekend, dat hij het beroep naar Veenwouden had aangenomen. met innig leedwezen
nam men kennis van dat besluit, want de heer Reijerkerk toonde steeds, dat het heil der
gemeenteleden hem zeer er harte ging. Hij was een herder en leeraar in den vollen zin des woords.
Smilde, 9 Junij. De nieuw beroepen predikant, de heer J. van Anken te Haarlemmermeer, trad hier
hedenmorgen voor de Chr. Ger. gemeente op. Eene groote schare was zamengestroomd en vulde het
kerkgebouw geheel, zoodat de laatstgekomenen slechts met moeite eene plaats konden bekomen.
Hoogst voldaan keerden schier allen huiswaarts, en algemeen hoopt men, dat de heer v. Anken aan ’t
beroep gevolg zal geven.
Des morgens sprak de heer v. A. naar aanleiding van Eph. 2 : 22, des middags had hij tot tekst
gekozen 1 Thess. 5 : 9.
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Smilde, 10 Junij. Sedert geruimen tijd hoorde men niet meer spreken van het voorstel de
kolonievaart in verbinding te stellen met eene der wijken alhier. Men meende vrij algemeen, dat het
reeds in allen deele was vastgesteld de rigting langs de Norgervaart te blijven volgen. In den laatsten
tijd zijn echter opmetingen gedaan, die de hoop op eene verbinding langs Bovensmilde weer heeft
opgewekt. Sommigen meenen dat de Sickenswijk, indien werkelijk van de rigting langs de
Norgervaart wordt afgezien, de voorkeur hebben zal; ’t is intusschen zeker, dat ook opmetingen
hebben plaats gevonden bij de wijk tegenover de school te Bovensmilde.
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SMILDE.
Collecte voor de gewapende dienst.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat op Woensdag den 18den Junij
1879 langs de huizen der ingezetenen zal plaats hebben de gewone collecte voor het fonds tot
aanmoediging van de gewapende dienst in de Nederlanden.
Burgem. en Weth. voornoemd:
BOELKEN.
De Secretaris, S. KOOGER.
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Klaver – Smilde.
Op Maandag 23 Junij 1879,
des namiddags te 6 uur, zullen, in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden
verkocht:
1. Voor de Weduwe wijlen Mr. J. OOSTING te Assen: 3 kampen Klaver
op de Jonkerswijk in het 3e Blok plaats 37.
Aanwijs doet J. Dijkstra, Veenbaas aldaar.
2. Voor Mr. L. O. Gratama te Assen: 2 kampen Klaver
op de Jonkerswijk te Smilde in het 3e Blok plaats 30.
Aanwijs doet A. JOFFERS, Veenbaas aldaar.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

