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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 31 OCTOBER 1888 
 
Smilde, 29 Oct. Men deelt ons mede, dat bij den slager S. Polak is ingebroken en voor eene waarde 

van ongeveer f12 aan vleesch is ontvreemd. Wie den diefstal pleegde is onbekend. 

 

 

 

Hoogersmilde. 29 Oct. De landbouwer J. Brink alhier geraakte hedenmiddag bij het huis van den 

bakker J. Punter met paard en wagen in de hoofdvaart. Dank zij de tijdig aangebrachte hulp kwam B. 

vrij met den schrik en een nat pak, terwijl ook het paard werd gered. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 1888 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 NOVEMBER 1888 
 

Boeldag – Smilde. 

Op Vrijdag 9 Nov. 1888, 

des morgens te 10 uur, bij de Behuizing te Hoogersmilde, bewoond door L. HAASJES, ten verzoek van 

de Erven H. HAASJES, publieke verkoop van: 

EEN FLINK 

Werkpaard, 

5 Melkkoeien, 3 drachtige Vaarzen, 2 Kalveren, 10 Varkens, 5 BOERENWAGENS, waarvan een met 

OPZET, een PLOEG, een EEGDE, een KARN, Melk- en Landbouwgereedschappen, pl. m. 4000 kilo 

HOOI, eene partij STROO, ROGGE, BOEKWEIT, HAVER, EETAARDAPPELEN, 

een Kabinet, 

een KLOK, STOELEN, TAFELS, een SPIEGEL, een KACHEL, een KASTJE, een KIST, 12 KIPPEN en wat 

meer zal worden gepresenteerd. 

Posten van af f 3.- en daar beneden moeten contant worden betaald. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 NOVEMBER 1888 
 

Smilde, 1 Nov. Naar we vernemen wordt door het burgerlijk bestuur dezer gemeente verlangd, dat de 

diaconiën – sommige althans – meer kracht zullen ontwikkelen in zake armverzorging. De diakens 

der Ned. Herv. gemeente echter hebben zeer weinig inkomsten, zoodat ze slechts met moeite kunnen 

blijven doen, wat ze nu nog verrichten. ’t Is te hopen, dat de armen niet er onder zullen lijden, dat men 

hen van het burgerlijk armbestuur naar de diaconie en van de diaconie naar het burgerlijk armbestuur 

verwijst. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Verscheidene landbouwers alhier zien dagelijks verlangend uit naar schippers, die hen door den heer 

Scholten zullen gezonden worden, om de aan hem verkochte aardappelen te kunnen afschepen. De 

maand November klopt aan de deur. Het is tijd, roept zij, om landhuur te betalen. Aan deze roepstem 

zal wel gehoor gegeven worden, als de boeren maar hunne aardvrucht kunnen afleveren. De 

eigenerfde landbouwers hebben niet zooveel behoefte aan geld, als zij, die den grond gehuurd hebben, 

maar de winterkoning kan ook zijn rol beginnen te spelen, daarom ook is de wensch van een tal 

producenten, dat de fabriekant zijne schepen herwaarts doe komen. 

Smilde, 31 October. 

 

 

Smilde, 7 Nov. In eene gisteravond gehouden vergadering is de hier onlangs opgerichte afdeeling van 

“Patrimonium” geconstitueerd. Als voorzitter werd gekozen de heer P. Veenhuysen, als secretaris de 

heer J. Groeneveld en als penningmeester de heer A. Fernhout, terwijl als plaatsvervangend bestuurslid 

werd benoemd de heer J. Hoogewind. De afdeeling telt nu ongeveer 30 leden. 

Smilde, 7 Nov. Naar men verneemt hebben zich 9 paar sollicitanten voor vader en moeder in het arm-

werkhuis alhier aangegeven. 


