
 

blad 1890c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 JANUARI 1890 

 Hout – Smilde. 

Op Donderdag 23 Jan. 1890, 

des voormiddags te 11 uur, zal ten huize van M. WIND te Smilde publiek worden verkocht: 

Het schel- en weekhout 

om de plaats op de Oude Scheid, bewoond door OENE OOST, toebehoorende aan Mevrouw de Wed. 

Mr. C. HIDDINGH te Arnhem. 

Aanwijs doet H.T. BOONSTRA daags voor den verkoop. 

Het hakhout 

van ½ Hectare aan de Wittewijk achter G. BAKKER. 

9 eikenboomen voor het huis van verkooper aan den weg bij de Timmerswijk, ten verzoeke van K. 

DE VRIES te Smilde. 

Notaris: Mr. H. van Lier. 

Eikenboomen – Smilde. 

Op Donderdag 23 Jan. 1890, 

des avonds 7 uur, in het Logement “de Oude Veenhoop” te Smilde, zullen, ten verzoeke van Mej. G. 

VOS, Weduwe J. ELEVELD, te Smilde, publiek worden verkocht: 

60 ZWARE 

gave Eiken, 

op stam staande bijlangs de Woning en Grond van de Verkoopster. 

 De boomen zijn genummerd. Zij worden ingezet op het terrein, des middags 2½ uur. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 21 JANUARI 1890 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 JANUARI 1890 

 

Smilde, 20 Jan. Dat de prijzen der landerijen hier in de laatste jaren sterk zijn gedaald, kan o.a. 

duidelijk blijken uit den publieken verkoop der boerderij, voor de erven J. Suir alhier geveild ten 

overstaan van mr. H. van Lier. Voor 12 jaar werd bedoelde boerderij voor ongeveer f 27.000 

aangekocht en nu bedroeg de opbrengst slechts pl. m. f 14.000. 

Het BESTUUR der Vereeniging 

Stoom-Zuivelfabriek 

te SMILDE 

verwittigt Heeren AANDEELHOUDERS, dat te beginnen met Donderdag 23 dezer per quitantie over 

de eerste storting à vijf gulden per aandeel zal worden beschikt. 

Smilde, 20 Jan. 1890.      Namens het Bestuur voornoemd, 

J. HOOGERBRUGGE, voorz. 

H. FLEDERUS, Secretaris. 

Smilde, 21 Jan. De kerkeraden der Israëlietische gemeenten in Drenthe zijn door den voorzitter van 

den kerkeraad der Isr. Hoofdkerk te Meppel uitgenoodigd, tot het benoemen van afgevaardigden, ter 

bijwoning eener buitengewone ressortale vergadering, aldaar te houden op Woensdag 29 dezer. 

Het voornaamste punt van behandeling is: voorstel tot verlenging van den termijn (die 1 April e.k. 

expireert) voor de waarneming van het interimair opperrabinaat door den eerw. heer Tal. 


