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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 OCTOBER 1890 

 
Smilde, 7 0ct. Het hoofdbestuur van den Ned. Protestantenbond heeft over het loopende jaar aan de 

hier gevestigde afdeeling een subsidie van f 250 toegezegd. 

Boeldag – Smilde. 

Op Vrijdag 10 Oct. 1890, 

des voormiddags om 10½ uur, zullen, ten verzoeke van Mej. de Wedw. H. HOGENKAMP, bij hare 

woning, straatwegzijde dicht b/d. Veenhoop te Smilde, publiek worden verkocht: 

1 Kabinet, 

1 SECRETAIRE, STOELEN, 2 LADETAFELS, 2 BEDDEN met toebehooren, 2 KACHELS, SPIEGELS, 

Porcelein, Tin-, Glas- en Aardewerk, eene partij TURF en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. 

f. 3.- contant. 

J. VEENHOVEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 OCTOBER 1890 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 OCTOBER 1890 

 

 

Hoogersmilde, 11 Oct. De heer B. Wieldraaijer en echtgenoote alhier zijn benoemd tot vader en 

moeder in het armenhuis te Anlo. 

Smilde, 9 Oct. Terwijl gisternamiddag de dienstmeid van den landbouwer B.J. Homan op en kamp 

bouwland achter diens woning werkzaam was, was zekere F. v.d. V. op een kamp groenland, 

grenzende aan die bouwkamp, aan het jagen, en schoot, pl. m. 35 pas van die meid verwijderd zijnde, 

op een patrijs, waardoor de dienstbode door een drietal hagelkorrels werd getroffen, nl. een 

onmiddellijk onder het rechteroog, een in den wang en de derde in den rechterarm. De hagelkorrel 

onder het oog is door onzen geneesheer, de heer de Vries, uit de wond verwijderd. Naar men 

verneemt is tegen F. v.d. V. proces-verbaal opgemaakt. 

Vast goed- Smilde. 

Op Vrijdag 17 Oct, 

in de Oude Veenhoop, de inzet, en op Vrijdag 31 October a.s., in de Nieuwe Veenhoop, de 

palmslag, telkens des avonds te 7 uur, zullen, ten verzoeke van de Wed. en Erven J. HOOGEVEEN te 

Smilde, publiek worden verkocht: 

EENE BEHUIZINGE, 

met GROND en 2 kampen LAND, te zamen groot 2 hectares, 25 ares, in 3 perceelen gelegen te Smilde, 

bij Moddergat op het Noorden, bij Verkoopers in eigen gebruik. 

J. VEENHOVEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 OCTOBER 1890 

 

 
Smilde, 11 Oct.  Met genoegen verneemt men, dat het bestuur der Lanfbouwvereeniging alhier jl. 

Vrijdag te Leeuwarden een 1½ jarige dekstier heeft aangekocht, bestemd om binnenkort onder de 

leden der vereeniging te worden verkocht. 

Hedenavond had de opening plaats van de acht ingekomen inschrijvingsbiljetten voor de levering van 

lijnkoeken aan de leden der vereeniging. De inschrijving van den heer J. L. van Esso, groothandelaar 

alhier, agent der firma Claas Honig & Zn. te Koog a/d. Zaan, werd èn om het gewaarborgd gehalte  

der koeken èn wegens den prijs, het voordeeligst geacht, waarom aan hem onmiddellijk de levering 

werd opgedragen. 

De Landbouwvereeniging alhier – hoe vaak miskend – verdient thans een woord van lof. Zij volhardt 

in het streven, om door verschillende middelen de belangen van den landbouwer alhier te bevorderen. 


