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Hooiverkooping – Smilde.
Op Dinsdag 19 Maart 1889,
des middags 3 uur, zal, ten verzoeke van den Heer GERRIT J. KLEENE te Giethoorn, bij de behuizing
v. d. Wed. E. HUIZING, bij de Leembrug te Smilde, publiek worden verkocht:
EENE LADING
best gemestlandsch Hooi.
J. VEENHOVEN, Notaris.
Smilde, 16 Maart. Gisteren viel aan F. Pals en echtgenoote alhier het zeldzaam voorrecht ten deel
hunne 60jarige echtvereeniging te mogen herdenken. De oudjes mogen zich verheugen in de achting
van allen die hen kennen. Vlijtig en zuinig als ze waren, kon hun talrijk gezin steeds den arbeiders
als voorbeeld worden gesteld.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 19 MAART 1889

Smilde, 18 Maart. Naar men verneemt, zal door het bestuur onzer Landbouwvereeniging in de
eerstkomende vergadering een hoogst nuttig voorstel aan de orde worden gesteld, namenlijk: het
instellen eener maandelijksche varkensmarkt alhier. Mocht het voornemen slagen, dan zal een door
veel veehouders lang geuite wensch worden vervuld.
Faillissement – Verificatie.
Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Assen d.d. 18 Maart 1889 is PIET FLUKS, Koopman
in Kruidenierswaren en Manufacturen, wonende te Smilde, verklaard te zijn in staat van
faillissement, met benoeming van den Edel-Achtbaren Heer Mr. W. GORTER, lid dier Rechtbank, tot
Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator en met bepaling dat het faillissement
is ingegaan den 16 Maart j.l.
De eerste verificatie-vergadering, tot bijwoning waarvan alle crediteuren, ook bevoorrechten,
worden opgeroepen, zal gehouden worden op Dinsdag 2 April 1889, des morgens te 10 uur, in het
Paleis van Justitie te Assen.
De Curator,
Mr. H.J. CARSTEN Bzn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 MAART 1889

Hijkersmilde en Kloosterveen, 19 Mrt. In zijne heden gehouden vergadering heeft de kerkeraad der
Ned. Herv. gemeente alhier besloten tot het indienen eener aanklacht aan het classicaal bestuur tegen
den ouderling M. Fernhout, die door woord en daad heeft getoond met de kerkelijke organisatie te
hebben gebroken.
SMILDE.
Hoofdelijke Omslag 1889.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente,
dat het Primitief Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1889, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten dezer Provincie bij resolutie van de 15 Maart 1889 no. 9, gedurende vijf
maanden, te rekenen van en met den 20sten dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage van een
ieder zal liggen.
Voorts dat bezwaarschriften bij den Gemeenteraad op ongezegeld papier kunnen worden ingediend
uiterlijk binnen drie maanden nà de uitreiking van het aanslagbiljet.
Smilde, 18 Maart 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

