
 

 

blad 1888a3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 21 JANUARI 1888 
 

ATTENTIE! 

De Wel Eerwaarde Heer J.C.V. MEISCHKE, Theol. Cand., is voornemens, D.V., Zondag den 22sten 

Januari, des morgens ten 10 uur, in de Herv. Kerk van Hijkersmilde en Kloosterveen voor de gem. 

op te treden.        Namens den Kerkeraad, 

M. FERNHOUT. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 JANUARI 1888 
 

SMILDE. 

VEEN – SCHELHOUT. 

Op Maandag 6 Febr. e.k., 

voormiddags te 11 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop: 

1. Van onderscheidene perceelen 

BOVENVEEN, 

gelegen aan de Suermondswijk te Smilde, voor de Erven wijlen Mevr. de Weduwe TONCKENS te 

Westerveld. 

2. Van 2 perceelen 

SCHELHOUT 

in Eekhoutsblok en 3 perceelen SCHELHOUT op Feenstrawijk te Smilde, voor den heer G.F. 

SERVATIUS te Assen. 

Aanwijs geeft R. BLOMSMA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde. 

Binnenkort, tijd en plaats nader te bepalen, zullen te Smilde in publieke veiling worden gebracht: 

Alle Onroerende Goederen, 

nagelaten door wijlen den Heer C.H. DE JONGE te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Verkooping van Dennen 

te Smilde. 

Op Dinsdag 24 Januari 1888, 

des morgens te 10 uur, en verzoek van den Heer E.A. SMIDT te Assen, bij de Behuizing bewoond 

door G. V.D. LAAN, aan de Molenwijk te Smilde, publiek worden verkocht 

                                                                 Pl. m. 250 gekapte 

groene Dennen. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

 Smilde, 21 Jan. Gisteravond hield de kiesvereeniging “de Vooruitgang” alhier eene algemeene 

vergadering, waarin werd besloten haar reglement te wijzigen in den geest van uitbreiding van 

stemrecht tot elk hoofd van het gezin: losmaking van de financieele koorden, welke Staat en Kerk 

bindt: billijker verhouding op schoolgebied en invoering van schoolplicht. 

Eene commissie werd benoemd om in dien geest a.s. week een ontwerp aan de leden voor te leggen. 

Smilde, 21 Jan. Hier vertoeven thans twee jongelieden, van wie de één 15 jaar geleden en de andere 

voor een paar jaar naar Amerika vertrokken. Beide zijn voornemens straks weder de reis naar het 

verre westen te ondernemen. Zonder Amerika te roemen als land, overvloeiende van melk en honig, 

vindt er, naar hun zeggen, de vlijtige hand een goed betaalden arbeid. 


