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Hoogersmilde. 

Op Donderdag 11 Nov. a.s., 

voormiddags 11 uur, ten huize en ten verzoeke van HENDERICUS CORNELIS HATZMAN te 

Hoogersmilde, publieke verkoop van: 

2 PAARDEN, 

15 stuks HOORNVEE, waaronder 7 melk- en kalfde-Koeijen, 15 VARKENS, 1 WAGEN enz. 

Mr. J. BECKERINGH VAN LOENEN, 

Notaris. 

Op Dingsdag 9 Nov. 1880, 

namiddag te een uur, zal, ten huize van ANTONIE SPIER, tegenover het Oranjekanaal te Hoogersmilde, 

ten verzoeke van JAN SCHANS en ZOON aldaar, worden geveild: 

Een Huis en Erf, 

met bouw-, wei- en heidegrond, 

gelegen achter op de Plaats van A. SPIER voormeld, te zamen groot 3 h., 69 a., 30 centiaren. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 7 Nov. Naar aanleiding van 1 Cor. 1: 29-31 nam hedenmiddag onze 

geachte predikant ds. W. Klercq afscheid van zijne gemeente. 

Eene groote menigte volks was zamengestroomd om de afscheidsrede aan te hooren, en veler gelaat 

droeg de duidelijkste sporen van het leedwezen, dat men gevoelde over het vertrek van den geliefden 

leeraar. Het ga den heer Klercq te Koudekerke wel. 

Hoogersmilde, 6 Nov. Tot voorzanger bij de ned. herv. gemeente is benoemd de heer H. Ulehake, 

hoofdonderwijzer alhier. 

Smilde, 7 Nov. Naar we vernemen hebben de heeren Spier en Wichers te Hoogersmilde met hunne 

huisgezinnen gezamenlijk hun lidmaatschap der Ned. Herv. gemeente aldaar opgezegd. Worden de 

heeren door meerderen gevolgd, iets waaraan we niet twijfelen, dan zullen ook te Hoogersmilde de 

kerkelijke fondsen zich niet lang meer in een blakende welstand bevinden. 

’t Schijnt dat de beweging op koster- en voorzangersgebied bij de gemeenten te Hooger-, Hijker- en 

Bovensmilde (eene beweging, die door sommigen als een zuiverings-proces beschouwd wordt) thans 

een einde genomen heeft. Althans van meerdere aftredingen of benoemingen van meer regtzinnige 

dienaars hoort men thans niet meer gewagen. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de ingezetenen bekend, dat op de Gemeente-Secretarie ter 

inzage ligt: een afschrift van het Koninklijk besluit van 27 October 1880, No. 23, waarbij de 

perceelen worden aangewezen die onteigend moeten worden ten behoeve der verbetering van de 

Norgervaart van af de nieuw te bouwen Koloniesluis tot aan de Drentsche Hoofdvaart. 

De Burgemeester voornoemd: BOELKEN. 

Op Dingsdag 16 Nov. a.s., 

te 12 uur, zullen, ten verzoeke en ten huize van de Wed. JAN SMIT bij de Evert Hendrikswijk te 

Smilde, worden verkocht: Timmermansgereedschappen, 

DUBBELE BLOKKEN met TOUWEN, WERKBANK met DRAAISTEL, 30 EIKEN-, ESSCHEN- en 

BEUKENHOUTEN POSTEN, eene partij EIKEN en andere PLANKEN, een nieuw KABINET en hetgeen 

verder tevoorschijn zal worden gebragt.    A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 
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