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Smilde, Nationale Militie. 

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

Inschrijvingsregister der Nationale Militie, lichting 1884, en de daaruit in duplo opgemaakte 

Alphabetische Naamlijst van en met den 14den tot en met den 22sten dezer maand op de 

Gemeente-Secretarie voor een ieder ter lezing zullen liggen, - en dat gedurende dien tijd tegen 

Register en Lijst bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris des Konings dezer 

Provincie.       BOELKEN, Burgem. 

Verkoop Hout – Smilde. 

Vrijdag 18 Januari 1884, 

des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van den Heer WIND te Smilde, publieke worden 

verkocht: 

3 perceelen Weekhout 

op de Meesterswijk, plaats 21, en 

2 perceelen WEEKHOUT op de Suermondswijk bij STOFFERS. 

Aanwijzing doet J. DIJKSTRA te Smilde. 

Ten verzoeke van Mevr. de Wed. Mr. J. OOSTING te Assen. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

VERKOOP HOUT – SMILDE. 

Vrijdag 18 januari 1884, 

des avonds om 6 uur, zullen , in het Logement van den Heer WIND te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

2 perceelen Schelhout 

op Paaschlo, groot ieder ongeveer 1 hectare, en  

1 perceel WEEKHOUT op de plaats naast HK. DOEK aan de van Lierswijk. 

Aanwijzing doet A. JOFFERS. 

Ten verzoek van den Heer Mr. L.O. GRATAMA te Assen. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE  TOT ECHTEN, Notaris. 

Praamschip. 

Op Maandag 21 Jan. e.k., 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van de wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden 

geveild: 

Een overdekte Praam, 

genaamd DE TWEE GEBROEDERS, bevaren door den Heer HERMANNUS DE VROOME, groot 79 tonnen, 

met Zeil en Treil, Ankers en Touwen en alle Opgoed, liggende in de Hoofdvaart te Smilde, voor het 

huis bewoond door den Heer JAN DE VROOME.   Notaris: Mr. Mr. H. VAN LIER. 

Smilde – Feenstrablok. 

Op Dinsdag 22 Jan. 1884, 

des avonds te 7 uur, zullen te Assen, ten huize van de Weduwe KUIPERS, publiek bij palmslag worden 

verkocht: 

Drie perceelen Boschgrond, 

waarop uitmuntend HOUT, ten deele bijna kapbaar, in het Feenstrablok te Smilde, afkomstig van den 

Heer Mr. P. VAN DER VEEN, groot 3 hect., 55 aren, 70 centiaren, in drie perceelen, ingezet te zamen 

op f 1326.30.       Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
Hoogersmilde, 12 Jan. Gisteravond vierden de kinderen der Zondagschool, meer dan honderd in  

getal, het jaarlijksch feest. De kerk was fraai versierd en bijna te klein om het groote getal 

belangstellenden te bevatten. De kinderen gaven bewijzen, dat ze de lessen, welke hun door den 

predikant en zijne geachte gade iederen Zondag gegeven worden, met vrucht hadden bijgewoond. 

Zij ontvingen schoone prijzen en een rijken overvloed van ververschingen. 

De warme toespraken tot de kinderen en de ouders werden afgewisseld door ’t heerlijk kinderlied, dat 

begeleid werd door de volle tonen eener pianino. 

De menigte en vooral de kinderen gingen hoogst voldaan huiswaarts. 


