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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 12 NOVEMBER 1886

Hoogersmilde, 11 Nov. In de kerk der Ned. Herv. gemeente alhier werd gisteravond eene
feestelijke bijeenkomst gehouden door de leden der hier bloeiende jongelingsvereeniging. Men
bleef tot laat in den avond gezellig bijeen. In de voordrachten wisselden ernst en luim elkander op
gepaste wijze.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 13 NOVEMBER 1886

Smilde, 12 Nov. Ten huize van mej. de wed. J.K. Homan alhier ontstond gisteren brand, doordien
eene kachelpijp defect was geworden. Het vuur tastte reeds het dak aan, dat aanmerkelijk werd
beschadigd, eer men in staat was den brand te blusschen. Alleen aan de tijdige ontdekking van het
dreigend gevaar is het te danken, dat de behuizinge gespaard is gebleven.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 12 Nov. Tot notabelen zijn gekozen de heeren S. Meijer (aftr.) en
H. Ringnaldus; tot lid van ’t kiescollege werd benoemd de heer H.G. de Vries.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 NOVEMBER 1886

Publieke Verkooping.
Ten verzoeke van den Heer F.P. VAN DE NAVARRE te Smilde zullen publiek worden verkocht de hem
toebehoorende
onroerende goederen,
gelegen te Hijkersmilde, in het zoogenaamde “Engeland”, bestaan uit:
1. Een Huis met Erf,
gedeeltelijk in gebruik bij den Verkooper. 2. een Huis met Erf en Grond, gelegen aan de
Zuidwestzijde van het nieuwe wijkje. 3. Een perceel Bouwland. 4. Een perceel nieuw Groenland en
5 een perceel Heideveld.
De veiling zal plaats hebben op
Zaterdag 27 November 1886
en de finale toewijzing op Zaterdag 11 December 1886, telkens des avond precies te zeven uur, in
het Logement ‘de Oude Veenhoop” te Smilde.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.
PUBLIEKE VERKOOPING
te Hoogersmilde.
Ten verzoeke van de Erven H. WANNINGEN zullen publiek worden de hun toebehoorende
onroerende goederen
gelegen te Hoogersmilde.
Perceel 1. Eene BEHUIZING, waarin eene beklante SMEDERIJ wordt uitgeoefend, bewoond door den
Heer J. WANNINGEN, met TUIN en GROND.
Perceel 2. Eene BEHUIZING met GROND, staande naast perceel 1.
perceel 3. Eene HUISPLAATS.
Perceelen 4 tot en met 10. Diverse LANDERIJEN.
De perceelen zijn op het terrein afgebakend.
De veiling zal plaats hebben op
Dinsdag 30 November 1886
en de finale toewijzing op Dinsdag 14 Dec. 1886, telkens des avonds precies te 6 uur, in het
Logement van de Erven SPIER te Hoogersmilde.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 16 NOVEMBER 1886

Smilde, 15 Nov. Gisternamiddag wilde de vrouw van H. Veldman alhier een emmer water uit de
hoofdvaart halen. Bij de stap gleed zij uit en geraakte te water. Haar echtgenoot, die dit spoedig
bemerkte, zwom haar na; maar kon haar niet op het drooge brengen. Beiden doorleefden hagchelijke
oogenblikken, tot er hulp kwam opdagen, waardoor, met adsistentie van ladders, beide echtelieden
van een wissen dood gered werden.

