blad 1856e
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 MAART 1856

Op Vrijdag den 14 Maart 1856, des avonds te 7 uur zal, te Smilde in het logement van JOH. WIND,
worden gehouden: PALMSLAG van het HUIS en de KAMPEN van HERMANNUS ENSING te Smilde.
Op den middag van dien dag, zal penningdag worden gehouden, wegens het verschenen HUURTERMIJN van BOEKWEITENVEEN van de MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 MAART 1856

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, ten verzoeke van zijner PRINCIPALEN, op DINGSDAG
den 18 Maart e.k., des middags te 12 uren, ten huize van de Weduwe L. FLEDDERUS te Hoogersmilde,
gemeente Smilde, PUBLIEK BIJ PALMSLAG AAN DE GENOEGBIEDENDEN VERKOOPEN:
1e Twee KEUTERIJEN, gelegen te Hoogersmilde voormeld, nabij de zoogenaamde Wolvenberg en thans
respectievelijk wordende bewoond en gebruikt door JACOB KLOK en JACOB VELDHUIS.
2e Eene BOERENPLAATS, staande en gelegen in de Veldhuizen, gemeente Smilde, en thans wordende
bewoond en gebruikt door JACOB BRUGGINK.
en 3e Eene BOERENPLAATS te Hoogersmilde voormeld, thans wordende bewoond en gebruikt door
AALDERT OTTEN BRUGGINK.
Tevens zal op dienzelfden DINGSDAG den 18 Maart PUBLIEK WORDEN VERKOCHT:
Het HOUTGEWAS, op voorgeschrevene KEUTERIJEN en BOERENPLAATSEN op stam staande, om 10 uren
te beginnen bij het HOUT, wassende op de KEUTERIJEN nabij de WOLVENBERG voormeld.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 MAART 1856

Smilde, 15 Maart. Gisteren heeft hier eene stemming voor een lid van den Gemeenteraad ter
vervanging van den heer H. de Vroome, die als zoodanig heeft bedankt, plaats gehad. Heden is bij de
opening der briefjes gebleken, dat er 68 stemmen, waaronder 1 van onwaarde waren uitgebragt. Hiervan
hadden ontvangen W. de Vroome 15; J. Nuis 12; J.IJ. Nuis 6; P. Wessemius 4 en eenige andere 3, en 2
stemmen en verscheidene 1 stem, zoodat tusschen beide eertstgenoemden eene herstemming moet plaats
hebben.

Smilde, 18 Maart. Heden had hier een voorval plaats hetwelk noodlottige gevolgen had kunnen
hebben; het kind van S. Mulder, landbouwer alhier, naar school toegaande, had het ongeluk in een met
water gevulde sloot te vallen, en zou gewis verdronken zijn, was niet gelukkig de vrouw van J.
Schuiling, bakker alhier, juist daar voorbijgegaan; zij aarzelde niet, om bij het kind in het water te
springen, en heeft dezelve van een anders gewissen dood gered.

