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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 16 DECEMBER 1886

Smilde, 14 Dec. Hedenmiddag geraakte het 14jarig dochtertje van R. Bolman alhier, in de nabijheid
van de Jonkersbrug, in de hoofdvaart; het mocht aan een paar personen, die het ongeval bemerkten,
gelukken de drenkelinge te redden, zoodat zij er met den schrik en een nat pak is afgekomen.
Inzate – Smilde.
Op Donderdag 23 Dec. 1886,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te Smilde, publieke bij
inzate worden geveild:
1. Twee nevens elkander staande
Huizen met Tuin,
het LUSTHOF genaamd, aan de straatwegzijde is de nabijheid der Veenhoop te Smilde, groot hectaren
0.16.83.
2. Eene plaats Boschgrond en Groenland, gelegen te Smilde op ’t Noorden bij M. KLOK, tweede
plaats van af de Kijmmellswijk, groot hekt. 6.95.20.
3. Eene plaats Dalgrond, waarvan drie kampen zijn ontgonnen, zijnde de plaats 31 aan de
Grietmanswijk te Smilde, groot hekt. 9.52.48.
4. Eenige kampen Bouwland, bij elkander gelegen in Engeland te Smilde, in de nabijheid van de
Werf van FERNHOUT, groot hekt. 2.88.00.
Voorts twee perceelen, gelegen in de gemeente Beilen nabij Hijken:
1. Een perceel Heideveld, gelegen aan het Oranjekanaal, groot hekt. 12.85.90.
2. Een perceel “de Hijkermade”, groot hekt. 0.44.50.
Alles ten verzoeke der Erven van Mevrouw de Weduwe Mr. J. TONCKENS te Westerveld.
Aanwijzing der perceelen wordt gedaan door C.H. DE JONGE, Verveener te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 17 DECEMBER 1886

Heden overleed, tot onze droefheid, onze geliefde vader en behuwdvader K. VAN DER MEER, in den
ouderdom van bijna 59 jaren.
Smilde, 14 Dec. 1886.
J. HAVEMAN.
J. HAVEMAN-V.D. MEER.
J. V.D. MEER.
Strekkende deze tot algemeene kennisgeving.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 18 DECEMBER 1886

Smilde, 17 Dec. De brievenbesteller J.A. Korver alhier is, op eene jaarwedde van f 450, benoemd als
postbode van Veendam op Wildervank.
Gunnen we den ijverigen en dienstvaardigen beambte van harte zijne bevordering, gaarne hadden we
hem te Smilde gehouden.
Hoogersmilde.
Palmslag Huis met Vergunning enz.
Dinsdag 28 Dec. 1886,
des middags 12 uur, ten huize van H.C. HATZMAN te Hoogersmilde, zal publiek bij palmslag worden
verkocht:
Een flink Huis
(waarin vroeger jarenlang met veel succes een beklante Bakkerij is uitgeoefend en thans een beklante
winkel met vergunning wordt uitgeoefend) met bijbehoorenden grooten Tuin en Groenland, groot
te zamen 73 aren, ingezet op f 1561.09.
Voorts een kamp best BOUWLAND, groot pl. m. 50 aren, ingezet op de som van f 301,Alles gunstig gelegen aan den Rijksstraatweg op een der beste standen tegenover de Fledderusbrug te
Hoogersmilde.
Ten verzoeke van en toebehoorende aan de Erven ANDRIES HUMMEL.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

