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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 5 DECEMBER 1884

Bovensmilde, 4 Dec. Ter vervanging van den heer A. Boer, die onlangs tot kerkvoogd is benoemd,
is als notabel gekozen den heer H. de Jonge.
Smilde - Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde herinnerende aan de verplichting tot het doen van
aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat
die aangifte moet plaats hebben ten Gemeente-Secretarie tusschen den 1sten en 31sten Januari
1885 en dat daartoe zijn verplicht alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar 1866.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 6 DECEMBER 1884

Smilde, 4 Dec. Hedenavond trad in de afdeeling Smilde van het Ned. Protestantenbond als spreker
op ds. R. Beunk, predikant te Oosterhesselen. In de inleiding drukte spreker o. a. zijne blijdschap er
over uit, dat hij was aangezocht een rede te houden over woorden aan den bijbel ontleend. Dit is een
verblijdend iets en kan tevens dienen ter weerlegging der beschuldiging, dat door de modernen de
bijbel geminacht wordt.
Naar aanleiding van Matth. 17:1-8 werd nu door den heer B. gesproken, zooals hij dat kan – met
vuur en diep gevoelde overtuiging. Met onverdeelde belangstelling volgden hem de zeer talrijk
opgekomen hoorders, die allen hopen den heer B. eens weder te zien optreden.
Door het zangkoor van de heer Staal werd gezongen, zooals nu eenmaal er van wordt verwacht.
Bovensmilde, 4 Dec. Tot ouderling bij de Ned. Herv. gemeente alhier is benoemd de heer K.
Douwsma.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 8 DECEMBER 1884

SMILDE.
Te huur een Plaatsje
op het Noorden te Smilde, thans bewoond en in gebruik bij H. BAKKER. Land dadelijk en Huis en
Schuur 1 Mei 1885 te aanvaarden.
Inlichting te bekomen bij Mr. L. KIJMMELL te Smilde.
Inzate – vast goed – Smilde.
Maandag 15 Dec. 1884,
des avonds om 6 uur, zullen, in het Logement van Mej. de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek bij
inzate worden geveild:
Een Huis,
waarin 2 WONINGEN, bewoond door ROELOF VAN DER VELDE en ADOLF KRAMER te Smilde,
alsmede de daarachter gelegen Tuin en eenige perceelen Bouwland, Weiland en Heide, in ’t geheel
groot 1.84.00 hectaren.
Toebehoorende aan de Wed. DERK HUIZING en Kinderen te Hoogersmilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Smilde, 6 Dec. Ter benoeming van ouderlingen en diakenen bij de Chr. Ger. gemeente alhier zijn de
volgende voordrachten opgemaakt. Voor ouderlingen de heeren A. Voordhof, M. Hofman, A.
Spijkman, R. Kersies, K. Feijen en J. Haveman Sr.; voor diakenen M. Janssens, K. v.d. Meer, S.
Meijering, Jac. W. de Vries, G. Oosterhof en H.J. Feijen.

