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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 5 AUGUSTUS 1878

De Notaris Mr. W. O. SERVATIUS te Dwingelo zal, ten huize en ten verzoeke van HENDRIK MOES te
Hoogersmilde en kinderen, op
Donderdag 8 Augustus 1878,
des morgens om 10 uren, publiek verkoopen:
70 vimmen in den band staande
ROGGE.
Op Woensdag 7 Augustus,
te 7 ure, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht, ten verzoeke van de
Heeren:
1. Mr. L. KIJMMELL aldaar:
Twee kampen HAVER
op de Jonkerswijk op plaats 36.
2. C.Hs. DE JONGE:
Twee kampen KLAVER
op ’t Noorden achter RENSE JOLDERSMA. Desverkiezende mag er zaad van gewonnen worden.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
AANBESTEDING.
Op Vrijdag den 9den Augustus e.k., ’s namiddags 5 uur, zullen KERKV. der Herv. gem. te
Hijkersmilde en Kloosterveen AANBESTEDEN:
Het overlakken van de Banken en het witten van Muren en Plafonds in de Kerk.
Aanwijzing wordt gedaan op Woensdag den 7den Augustus e.k. van 10 tot 12 uur; bestek ligt ter
inzage in de Consistorie-Kamer van genoemde gemeente, van af Maandag den 5den Augustus.
Smilde, 3 Aug. Een zoontje van landbouwer C.R. de J. zou een kalf met een kruiwagen naar huis
brengen, doch struikelde en brak een arm. Voor eenige maanden viel dezelfden jongen van een bank,
het breken van een arm was ook daarvan ’t gevolg.
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Smilde, 5 Aug. Zaturdagnamiddag speelde een 3jarig zoontje van den kleermaker Claus in een
turfbok, liggende voor het huis van en toebehoorende aan J. Oost alhier. R. Claus was niet te huis en
zijne vrouw had het weggaan van haar kind niet opgemerkt, toen men eenige oogenblikken later met
haar zoontje bewusteloos in huis kwam, dat echter spoedig weder tot bewustzijn werd gebragt. Het
kind was van den bok op den wal heen en terug gesprongen en zoo in de hoofdvaart geraakt. J.O., dit
ziende, kon het niet redden, doch dit gelukte beter aan H. Denneboom, die, van het gevaar onderrigt,
direct in het water sprong en den drenkeling van een wissen dood bevrijdde.
Smilde, 5 Aug. Bij de op gister plaats gehad hebbende stemming ter verkiezing van drie leden voor
den Kerkeraad der Israëlitische gemeente alhier, wegens periodieke aftreding, werden uitgebragt 15
stemmen, waarvan 1 van onwaarde: hiervan bekwamen S. Polak 12 en N. van Dam 8 (aftr. leden), die
alzoo zijn herkozen, terwijl er eene herstemming moet plaats hebben tusschen het aftredende lid J.
Bloemendal en L. Colthof, die ieder 5 stemmen bekwamen.
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Hijkersmilde en Kloosterveen, 7 Aug. Naar ons wordt verzekerd, heeft de heer Hoogerbrugge,
president van ’t collegie van notabelen der Hervormde gemeente alhier, geweigerd het kohier van den
hoofdelijke omslag te teekenen, omdat het collegie van kerkvoogden niet kon besluiten de onwilligen
tot betaling te verpligten.

