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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 8 JANUARIJ 1883 
 

 
Uit de hand te koop: 

Eene overdekte Praam, 

groot 84 ton, met completen Inventaris. Te bevragen bij A. SPIJKMAN AZN. te Smilde. 

 

HAKBOSCH – SMILDE. 

Op Vrijdag 12 Januarij 1883, 

des avonds te zeven uur, ten huize van de Weduwe J.K. HOMAN te Smilde, publieke verkoop van: 

Een best Hakbosch, 

zijnde Schel- en Weekhout, groot ongeveer een hectare, gelegen achter de woning van den 

Verkooper te Smilde, ten verzoeke van den Heer J. HOMAN KIJMMELL te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
Smilde, 5 Jan. Klaagt men soms elders over schaarschte van werk aan de scheepstimmerwerven, van 

hier kunnen berigten, dat Woensdag van de werf des heeren M. Fernhout te water werden gelaten 

twee groote nieuwe vaartuigen, het eene voor schipper H. de Jong uit Deventer en het andere voor R. 

Stam te Zwartsluis. Beide schepen munten uit door degelijken bouw, terwijl het geheele zamenstel 

tot bijzondeere  aanbeveling strekt van den heer Fernhout, die zich reeds een gevestigden naam heeft 

verworden door soliditeit van werk, waardoor van heinde en verre de schippers hier vaartuigen 

komen bestellen. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In uwe courant van Vrijdag jl. staat: “Hoogersmilde, 3 Jan. Hedenavond kregen de schuitevoerders 

A. en H. twist.” Dit is niet goed opgegeven, want zij hebben elkander niet te woord geweest. Wel is 

laatstgenoemde door een complot aangevallen en schandelijk bejegend, waarvan dan ook proces-

verbaal is opgemaakt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JANUARIJ 1883 
 
Smilde, 7 Jan. De kerkeraad der Israëlietische gemeente alhier heeft in zijn vergadering van heden 

benoemd tot lid van het armbestuur dier gemeente den heer H. Zaligman. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 JANUARIJ 1883 
 
Smilde, 8 Jan. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. 1881 2679 ml. en 2516 vrl., tot 

5195. Zij vermeerderde in 1882 door geboorte met 97 ml. en 77 vrl., door vestiging met 106 ml. en 

108 vrl., tot 388; zij verminderde door overlijden met 68 ml. en 50 vrl., door vertrek met 136 ml. en 

158 vrl., tot 412, zoodat de bevolking op 31 Dec. 1882 bestond uit 2678 ml. en 2493 vrl., tot 5171, 

aldus verminderd met 1 ml. en 23 vrl. 50 huwelijken werden gesloten. 

SMILDE 

NATIONALE MILITIE. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het Inschrijvings-

Register voor de ligting der Nationale Militie van 1883 en de daaruit opgemaakte Alphabetische 

Naamlijst op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen van en met Maandag den 15den tot en met 

Dingsdag den 23sten Januarij 1883. 

De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 JANUARIJ 1883 
 


