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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 17 JANUARI 1888 
 Het Israëlietisch Armbestuur te Smilde maakt bij deze bekend, dat het in den loop dezer week eene  

COLLECTE 

bijlangs de huizen der ingezetenen zal houden. 

Smilde, 16 Januari 1888.     Het Armbestuur voornoemd, 

De Voorzitter, I.L. VAN ESSO. 

TE KOOP: 

7 Turfbokken, 

nieuwen en ouden, op de Werf van     F.H. OSSEL te Smilde. 

Smilde, 16 Jan. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker 

op de heer J.D. Hartman van Enschede,  die in eene boeiende rede vooral het licht ging stellen hoe, 

na den dood, de mensch voortleeft in zijne werken en hoe de critiek dikwijls eeuwenoude 

vooroordeelen doet zwichten. Een David, die op zijn sterfbed nog wraak ademde tegen zijne 

vijanden, werd lang verheerlijkt en boven Saul geplaatst; de critiek doet hen van plaats verwisselen. 

Spreker wees verder er op, hoe ook de eenvoudigsten invloed oefenen na hun versterven en drong 

aan op een reinen levenswandel. 

Als bijdrage gaf de heer H.: “De werkstaking”, van François Coppée. De hoorders waren zeer 

voldaan. 

Smilde, 16 Jan. Met genoegen vernemen we, dat den schipper de Vroome, wiens vaartuig onlangs te 

Amsterdam door eene stoomboot in den grond werd geloopen en vernield, eene behoorlijke 

schadevergoeding is toegezegd. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 18 Jan. Hedenavond hield de jongelingsvereeniging alhier haar 

gewoon jaarfeest. Men kwam bij elkaar in de Herv. kek, waar de heer Disse uit Neerbosch als spreker 

optrad. Daarna ging men naar de Chr. nat. school, waar verschillende sprekers voordrachten ten beste 

gaven en de zangvereeniging “Excelsior” van den heer de Vries zich deed hooren. Onder ’t genot van 

spijs en drank ging de avond genoegelijk voorbij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JANUARI 1888 
 

 

Logement: de Veenhoop. 

Gevraagd tegen 1 Mei a.s.: 

Eene flinke DIENSTBODE, alsmede een KNECHT, goed kunnende melken en met paarden omgaan.  

          WIND. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 JANUARI 1888 
 

 

Palmslag – Smilde. 

Op Zaterdag 21 Jan. 1888, 

des avonds te 6 uur, zal, in het Logement ‘de oude Veenhoop” te Smilde, tegelijk met de 

Veenverkooping van “Kijllot”, ten verzoeke van den Heer H.S. GRATAMA te Assen c.s., de palmslag 

plaats hebben van:   Eene ruime Behuizing, 

met Schuur en Tuin, samen groot 16 aren, 87 centiaren, staande bij de Polakkenbrug, straatwegzijde 

te Smilde, thans bewoond door de Weduwe J. DIJKSTRA; - welk perceel is ingezet op f 1410.- 

Nog zal alsdan, ten verzoeke van dezelfde, publiek voor één jaar worden verhuurd; 

“De Roode Hekskamp”, 

in gebruik geweest bij nu wijlen J. DIJKSTRA;- 

en publiek worden verkocht: een hectare Eiken SCHILHOUT op Paasloo en vijf Wallen WEEKHOUT 

aldaar. Aanwijs hiervan doet JAN MIDDEL. 

Tevens zullen publiek worden verhuurd, voor den tijd van 3 jaren, ten verzoeke van den Heer G.S. 

JAGER te Groningen:   TWEE PERCEELEN GROENLAND 

samen groot 1 hectare, 16 are, gelegen aan de Molenwijk in de plaats van VENEKAMP , in gebruik 

geweest bij WOLTER JONKMAN te Smilde. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 


