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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 14 OKTOBER 1889

Publieke Verkooping
TE SMILDE,
Op Vrijdag 25 Oct. 1889
de inzet en op Vrijdag 8 November 1889 de palmslag, telkens des avonds te 6½ uur, in het
Logement van J. HOOGEVEEN te Smilde, zal, ten verzoeke van de 1e Hyp. Creditrice krachtens art.
1223 B. W., publiek worden verkocht:
Eene Behuizing
met Erf en Land, staande en gelegen te Smilde aan de Z,-W.zijde van de Timmerswijk, samen
gemeten op 1 h.a. – 79 a. – 30 c.a., in eigendom in gebruik bij JAN WEITES.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.
Publieke Verkooping
TE SMILDE.
Op Maandag 28 Oct. 1889
de inzet en op Maandag 11 November 1889 de palmslag, telkens des avonds te 6½ uur, in het
Logement van A. SOL te Smilde, zullen, ten verzoeke van de 1e Hyp. Crediteuren van de Wed. en
Erven JOHS. HASPER, krachtens artikel 1223 B. W., publiek worden verkocht:
1. EENE
Behuizing met Erf,
Tuin en Landerijen, staande en gelegen te Smilde aan den Witterweg, samen gemeten op 7 h.a. –
94 a.
2. Eenige LANDERIJEN en VELD te Smilde, gelegen aan de Duikersloot, samen gemeten op 12 h.a.
– 28 a. – 70 c.a.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 15 OKTOBER 1889

Smilde, 14 Oct. Naar men verneemt, moet door den veldwachter Hogenberk proces-verbaal zijn
opgemaakt tegen H. B., bakker en winkelier te Hoogersmilde, wegens het voorhanden hebben van
roggebrooden, welke het vereischte gewicht niet konden houden. Moge dit anderen tot
waarschuwing strekken, opdat een ieder gewicht voor zijn moge ontvangen.
Bovensmilde, 13 Oct. Hedenmorgen werd ds. J.C. de Hoog hier in zijn dienstwerk bevestigd door
ds. A. Meerdink, pred. bij de Ned. Herv. gemeente te Groningen, en wel naar aanleiding van 2 Tim.
4:1 en 2a. Des middags hield, ten aanhoore van eene zeer talrijke schare, ds. de Hoog zijne
intreerede, waarbij hij tot tekst had gekozen Hand. 4:12.
Smilde, 13 Oct. Bij de doleerende gemeente alhier is tot predikant beroepen de heer van der Ploeg te
Steenwijk.
Hoogersmilde, 13 Oct. Vanwege de afd. Smilde van den Ned. Protestantenbond is hier heden eene
Zondagschool geopend. Reeds terstond hebben zich 22 leerlingen aangemeld, welk getal, naar men
meent, nog aanmerkelijk zal toenemen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 OKTOBER 1889

Smilde, 13 Oct. Gisteravond werd hier in de “Nieuwe Veenhoop” eene vergadering gehouden van de
Liberale Kiesvereeniging. Aan de orde was de beraadslaging over een adres aan de Eerste Kamer, in
zake het wetsvoorstel op het lager onderwijs. Besloten werd ook aan niet-leden der kiesvereeniging
gelegenheid te bieden tot het teekenen van een adres, waarin verwerping van het wetsvoorstel wordt
gevraagd, tegen hetwelk als hoofdbezwaren worden aangevoerd: 1. subsidiëering der bijzondere
scholen; 2. de verplicht gestelde schoolgeldheffing op de openbare school.

