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Smilde, 14 Febr. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad gisteravond als spreker 

op dr. P.H. Roessingh te Emmen, die naar aanleiding van 2 Petr. 3:13 eene boeiende rede hield. In 

zijne inleiding wees spreker er op, dat, naar de belofte in den tekst, we een nieuwen hemel en eene 

nieuwe aarde verwachten, waarin gerechtigheid woont. Onvoldaanheid met bestaande toestanden 

werd in alle eeuwen waargenomen; reeds de eerste Christenen verwachtten de terugkomst van Jezus, 

die dan de zijnen zou vergaderen. Jezus verscheen niet weder op deze aarde, doch zijne leer schenkt 

kracht aan de moedeloozen. 

SMILDE. 

Inzate – Vast Goed. 

Scheepstimmerwerf, Huizen en Landerijen. 

Op Dinsdag 21 Febr. 1888, 

des avonds zes uur, zullen ten huize van Mej. de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek bij inzate 

worden geveild: 

Eene beklante, sedert jaren bestaande 

Scheepswerf 

met Woonhuis en Tuin, Werkplaats, verdere Gebouwen, Gronden, Water enz. enz.; voorts 

verschillende Woonhuizen, Bouw- en Groenland, te zamen groot 6 hectaren, 74 aren, 60 centiaren, 

alles gunstig bijeengelegen te Smilde. 

Ten verzoeke van en toebehoorende aan de Erven den Heer FREERK HARMS OSSEL te Smilde. 

Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 1888 
 
De 20jarige dochter Jeltje van den machinist Nonkes te Smilde, die vermist werd, is te Groningen 

aangehouden en is door de politie aldaar op transport gesteld naar Smilde. 

SMILDE. 

VERGADERING van VEREENIGING 

De Vooruitgang, 

op Vrijdag 17 Februari 1888, 

’s avonds zeven uur, 

ten huize van J.H. WIND. 

In deze Vergadering zal Mr. A. HEEMSKERK, Rechter te Amsterdam, zijne politieke beginselen 

uiteenzetten. 

Deze bijeenkomst is voor alle belangstellenden toegankelijk.  HET BESTUUR. 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 16 Februari 1888. 

Mijnheer de Redacteur! 

Wij zijn ’t er hier te Smilde allen weer volkomen over eens, dat het koud en guur weer is, doch tot ons 

genoegen merken wij, dat, hoe ongunstig de weersgesteldheid ook moge zijn, op politiek terrein de 

natuur gaat werken. 

De vereeniging “de Vooruitgang” schijnt haar winterslaap uit te hebben en begint teekenen van leven 

te geven. 

Morgenavond te 7 uren treedt de oudste zoon van den Minister Heemskerk op, teneinde zijn politiek 

standpunt mede te deelen, en naar wij vernemen hebben de heeren dr. Vitus Bruinsma en Okma ook 

hunne bereidwilligheid kenbaar gemaakt om op te treden,. 

Dat geeft voor Smilde nieuw leren en wij twijfelen niet of de kiezers der verschillende richtingen 

zullen die bijeenkomsten getrouw bijwonen, daar allen hier weer eenstemming de spreuk huldigen; 

onderzoekt alle dingen en betracht het goede. 

Met de openbare verkoopingen gaat het bij voortduring best; puik groenland geldt hier p.m. f 2000 per 

hectare en de oude huizen zijn zoo hoog in prijs als ik ze nimmer heb gekend. 

Dus, m. de r., de drie 8jes houden zich bij voortduring goed. Later meer!    X. 
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