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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1880 
 

Op Zaturdag 14 Augustus a.s., 

des avonds 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, 

worden verkocht, voor: 

1. den Heer W.J. BOELKEN, Burgemeester aldaar, de HAVER en PAARDEBOONEN, staande achter 

zijne woning; 

2. het GEMEENTEBESTUUR te Smilde de HAVER, staande op het nieuw aan te leggen Kerkhof aan den 

Witterweg; 

3. den Heer LEFFERT HOVINGH te Smilde HAVER op plaats 4 bij de Evert Hendrikswijk achter de 

woning van JACOB MAST; 

4. de Wed. ISAAC WIJNBERG te Smilde GARST, staande achter hare woning naast den Heer P. VAN 

DER WEST; 

5. CHRISTIAAN SCHUILING aan den Witterweg te Bovensmilde HAVER, staande achter zijne woning, 

en HAVER op de Jonkerswijk tegenover HENDRIK KOK. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1880 
 

 Smilde, 11 Aug. Het eenigst kindje van den heer J.K. te Hoogersmilde had gisteravond het ongeluk in 

de vaart te vallen. Toen men het vermiste, zocht en eindelijk vond, was het helaas! te laat. Ondanks de 

vele moeite, die werd aangewend, mogt men er niet in slagen de levensgeesten weder op te wekken. 

De toestand der ouders, die op zoo treurige wijze hun negenjarige lieveling verloren, is niet te 

beschrijven. 

Hijkersmilde, 12 Aug. Heden passeerde hier het fraai versierde vaartuig van den heer Hoving, 

bevracht met de leerlingen van den hoofdonderwijzer Luiting. Ter opluistering van ’t feest bevond 

zich mede aan boord het zanggezelschap “Excelsior”, onder leiding van den heer de Vries. De kleinen 

zongen aardig, ook ’t zangkoor liet zich soms hooren en deed zich van eene gunstige zijde kennen. 

Jammer, dat ons genot grootendeels vergald werd, door het zeer lang gieren der schelle stoomfluit, 

zoodat een groot deel van den zang overstemd werd voor een poos. 

Smilde, 12 Aug. De heer J. ten Oever, candidaat alhier, heeft voor het beroep naar Dalfsen bedankt. 

VEENSCHAP: 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

TE SMILDE. 

’t KOHIER, Omslag Turf over 1880, ligt van af heden, gedurende acht dagen, ter visie te Smilde bij de 

Weduwe HOMAN en te Hooghalen bij KUIPER. 

Smilde, 11 Augustus 1880.     Het Bestuur voornoemd: 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

Mr. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

VERKOOP – SMILDE. 

Op Maandag 16 Augustus 1880, 

des namiddags te 4 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van de Wed. J.L. WOLTERS en Kinderen aan 

de van Lierswijk te Smilde, publiek worden verkocht: 

EENE KOE, 

EENIGE HUISMEUBELEN, 

bestaande uit: TAFEL, STOELEN etc., de aanwezige ROGGE, HAVER en AARDAPPELEN. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

 


