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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 20 JULI 1889 

 
Smilde, 18 Juli. De opperrabbijn van Gelderland a. i. van Drenthe bezocht heden de Israël. gemeente. 

Na aankomst inspecteerde hij, in zijne kwaliteit van rabbijn-inspecteur, de Isr. godsdienstschool 

alhier, waarmede Z.WEerw. zich een geruimen tijd bezig hield. De heer Tal gaf zijn onverdeelde 

tevredenheid over den gang van het onderwijs en de vorderingen der leerlingen sedert zijne laatste 

inspectie te kennen en deelde zulks aan het kerk- en schoolbestuur mede. Daarna begaf men zich naar 

de synagoge, in welke de heer opperrabbijn een kanselrede voordroeg, die op alle kerkbezoekers, 

waaronder zich ook de Edel Achtb. heer burgemeester de heer M.A. Hoogerbrugge bevond, een 

diepen indruk maakte.  

De gevierde spreker ging in talentvolle woorden na het onderscheid tusschen het vroegere Jeruzalem 

in pracht een weelde en het thans nederige Palestina. Hij eindigde met de goedgekozene woorden: 

“Dat het Uw wille (God) zij, dat de heilige tempel spoedig in onze dagen worde herbouwd en geeft 

ons aandeel in Uw leer.” 

Vervolgens werden eenige kerkelijke inrichtingen bezocht, waarna de WelEerw. heer Tal zich weder 

per rijtuig naar Assen begaf. 

 
Bovensmilde, 19 Juli. De heer J. Brands, diaken bij de Ned. Herv. gemeente alhier, heeft zijne 

betrekking nedergelegd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 22 JULI 1889 

 
Verkooping van Veldvruchten 

HOOGERSMILDE. 

Op Woensdag 24 Juli 1889, 

des middags om 2 uur, zullen, op de plaats thans bewoond door J. KNORREN te Hoogersmilde, 

ten verzoeke van de Erven H. HAASJES, publiek worden verkocht: 

pl. m. 30 vim Rogge, 

3 perceelen Haver op stam, 

een perceel Boekweit op stam, 

4 perceelen Aardappelen op stam. 

Alles zich bevindende ter plaats van verkoop. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

Veldvruchten op stam 

SMILDE 

Op Donderdag 25 Juli 1889, 

des avonds te 6½ uur, zullen, in het Logement van A. SOL te Smilde, publiek worden verkocht: 

de volgende perceelen 

Veldvruchten, 

op stam staande te Smilde, ten verzoeke van: 

a. de Heeren JACOB W. DE VRIES en JAN W. DE VRIES te Smilde: 

1. drie perceelen Haver in het 6e blok, plaats 5; 

2. twee perceelen Haver aan de Grietmanswijk; 

3. een perceel Klaver a/d Suermondswijk, achter J. STOFFERS. 

b. Mej. de Wed. H. W. OFFEREINS-HOMAN te Smilde; 

twee perceelen Haver in het 4e blok, plaats 24. 

c. den Heer H. OFFEREINS te Smilde, als voogd over T. WINTERS: drie perceelen Haver op plaats 16 

in het 4e blok. 

Inlichtingen geven de eigenaren. 

J. Veenhoven, Notaris te Smilde. 


