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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 28 JULI 1888 
 
Smilde, 26 Juli. De kiesvereeniging “De Vooruitgang” heeft voor het lidmaatschap van den 

gemeenteraad candidaat gesteld den heer M. Fernhout. 

Smilde, 27 Juli. Een gedeelte van het heiwerk aan de Drentsche Hoofdvaart, benoodigd voor het 

steunen der wallen, kan momentelijk niet worden voortgezet, omdat op dat punt de aarddam daarvoor 

niet bestand en ondergeloopen is. Om het water van daar te verwijderen, zal de heer Aberson 

damposten laten komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 JULI 1888 
 

Veldvruchten op stam – Smilde. 

Op Donderdag 2 Aug. 1888, 

des namiddags 5 uur, zullen, ten verzoeke van de Erven Tj. L. BOONSTRA, publiek worden verkocht: 

17 perceelen Rogge, 

3 perceelen HAVER, 5 perceelen AARDAPPELEN, 3 perceelen BOEKWEIT en 1 perceel ERWTEN, alles 

op stam staande achter de behuizing thans  bewoond door H.L. OOSTERLOO te Hoogersmilde, en nog 

1 perceel ROGGE, op stam staande achter de Israëlitische Kerk te Smilde. 

De perceelen zijn door nummers op het terrein aangewezen. 

Samenkomst b/d. Behuizing v. H. OOSTERLOO. 

Palmslag ten huize van den Kastelein D. SPIER. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

De Notaris FOCKEN te Beilen zal publiek verkoopen op 

Maandag 30 Juli 1888, 

namiddags 3 uur, voor de Weduwe A. LEUNGE, eenige perceelen 

ROGGE en HAVER, 

op stam staande op akkers aan de Beilervaart, gemeente Smilde. Samenkomst bij HEIN VOS aan de 

Beilervaart. 

Rogge – Haver – Smilde. 

Op Woensdag 1 Augustus e.k., 

des middags te 3 uur, te Smilde op het land, inzate, en ’s avonds te 6 uur, in het Logement van den 

Heer WIND, palmslag van: 

30 perceelen op stam staande 

Zeeuwsche ROGGE, 

6 perceelen HAVER te Smilde, en 4 perceelen ROGGE, achter het huis door HAGENDOORN te 

Hoogersmilde, ten verzoeke van den heer M.A.  HOOGERBRUGGE aldaar. 

Bijeenkomst op de Grietmanswijk  Tippen te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Rogge – Haver – Smilde. 

Op Woensdag 1 Aug. e.k., 

des middags te 3 uur, te Smilde, op het land inzate en ’s avonds te 6 uur in het Logement van den 

Heer WIND palmslag van 

een kamp Rogge 

en 3 kampen Haver, 

op stam achter het Armhuis te Smilde, ten verzoeke van den Heer W. JONKMAN te Smilde. 

Notaris: mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 26 Juli. Naar men ons verzekert zal bij de behandeling der a.s. gemeentebegrooting door het 

raadslid den heer Hoogerbrugge een plan bij den gemeenteraad worden ingediend, waarbij de 

schoolgeldheffing voor den burgerstand minder drukkend zal worden. 


