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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 1888 
 

Stoombootdienst – Smilde – Assen, 

Hervatting van den dienst 

op Maandag 13 Febr. 

Van SMILDE ’s morg. 5.45 en ’s midd. 1.30. 

Van ASSEN ’s morg. 8.45 en ‘s midd. 4.15. 

TE KOOP: 

Eene uitmuntende, solide, goed onderhouden 

OMNIBUS 

voor negen personen met echte PATENT-COLLINGSASSEN, lichtloopende, voor één of twee paarden. 

Te zien of te bevragen aan ’t Logement ‘de Veenhoop” te Smilde.    WIND. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 1888 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 FEBRUARI 1888 
 

Publieke  verkooping 

te Smilde. 

Op Woensdag 15 Febr. 1888, 

des avonds te 7 uur, in het Logement “de Nieuw Veenhoop” te Smilde, zal, ten verzoeke van den 

Heer J. NORT te Amsterdam, als 1e hyp. crediteur van nu wijlen J.A. V.D. HORST, Wed. van S.J. 

COHEN, krachtens art. 1223 B. W., publieke worden verkocht: 

De onverdeelde helft 

in: eene BEHUIZING, straatwegzijde, met Erf, Tuin en Land, alles staande en gelegen te Smilde, 

samen groot 79 aren, 95 centiaren, thans bewoond door ISAAK en MACHIEL COHEN te Smilde. 

J. VEENHOVEN, Notaris. 

Inzet – Vast goed – Smilde. 

Op Dinsdag 21 Febr. 1888, 

des voormiddags te 11 uur, zal, in het logement van de Erven FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten 

verzoeke van de Erven K. VINK, de 1e veiling plaats hebben, van: 

EENE BEHUIZING 

met Schuur, Tuin, Landerijen en Heideveld, staande en gelegen te Smilde, samen groot 19 hectaren, 

95 aren, 80 centiaren (waaronder begrepen ruim 1 h., 10 a. best Hooiland, gelegen in het Hijker 

Vorrelveen onder de gemeente Beilen), in gebruik bij J. BRINK.  J. VEENHOVEN, Notaris. 

Smilde, 10 Febr. Gisteravond omstreeks 10 uur hoorden enkele personen op eenigen afstand een 

vreeselijk angstgeschreeuw, waarop zij zich in die richting begaven. Gekomen bij de woning van den 

heer E.R. Homan te Hijkersmilde, ontdekten zij, dat er een persoon in de diepe sloot, welke bijlangs 

den zandweg aldaar leidt, lag te spartelen. Na veel moeite mocht het hun gelukken den drenkeling op 

het droge te halen en kwamen toen tot de ontdekking dat het J. W. was, alhier wonende, welke dien 

avond te veel aan Bachus had geofferd. 

Naar men verneemt hebben die personen, daar zij in den nacht met den drenkeling verlegen waren, 

den veldwachter Hogenberk met de zaak in kennis gesteld en moet deze met behulp van eenige 

personen hem in de slaapstee van de wed. Navarre gebracht hebben. Daar gekomen, heeft men hem 

zijn natte plunje uitgetrokken en is hij in Adams costuum te bed gelegd, zoodat hij er bijaldien geen 

proces-verbaal tegen hem wordt opgemaakt, met den schrik en een nat pak is afgekomen. 

Inzet – Vast goed – Smilde. 

Op Dinsdag 21 Febr. 1888, 

des voormiddags te 11 uur, zal, in het logement van de Erven FLEDDERUS te Hoogersmilde, de 1e 

veiling plaats hebben, van:  EENE BEHUIZING 

met LANDERIJEN, staande en gelegen te Hoogersmilde, samen groot 5 h., 23 a., 20 c.a., in eigendom 

bewoond door J.L. BOER. Voorts nog 1/8 AANDEEL in ongeveer 14 hectare Heideveld, onder Diever. 

De perceelen zijn op het terrein afgebakend. 

J. VEENHOVEN, Notaris. 

 


