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DINGSDAG 30 AUGUSTUS 1877 
 
Smilde, 29 Aug. Als voorbeeld van buitengewone trouwlustigheid kan strekken, dat de 72jarige 

kleermaker J.B., weduwnaar alhier, nog voornemens is zich in het huwelijk te begeven en wel met de 

weduwe Z., die ongeveer 68 jaar telt. 

-Door het spelen van eenige kinderen bij de school te Bovensmilde is een ongeluk geschied, daar een 

jongetje zijn speelmakker, een zoontje van A. Emming aldaar, over een hek wierp, waardoor deze zijn 

regter voorarm brak. Daar de ouders zich wegens hunne werkzaamheden in het veld bevonden, werd 

het kind door de buren voorloopig verpleegd, totdat de moeder was geroepen, die dadelijk 

geneeskundige hulp inriep. 

Ook is in de vorige week bij het laden van een schip met turf een ongeval overkomen aan de dochter 

van den veenarbeider W. Boonstra, die even als hare mede-arbeiders uit het vaartuig in een bok 

sprong, waarbij haar enkel brak en zij, niet meer kunnende gaan, met een wagen naar de woning van 

hare ouders werd gebragt. 

N. MAGNUS te Smilde 

slagt in het begin der volgende week een puik vette 

Groningerlandsche Koe. 

Verzoekt gunst. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 SEPT. 1877 
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Patentbladen - Smilde. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van JOHANNES HASPER, UILKE R. 

BIJLSMA, JAN HOOGEVEEN Azn., SIMON SIMONS, KLAAS LANTINGA, JOHANNES L. GEERLINGS, 

RENSE HAVEMAN, NATHAN MAGNUS, JANNES WIELDRAAIJER, en ABRAHAM WILLEM VAN BUUREN, 

dat zij hunne Patentbladen, voortvloeijende uit het eerste suppletoir register der patentschuldigen 

voor de dienst 1877/1878, van de gemeente-secretarie kunnen afhalen, van af Zaturdag 1 September 

tot en met Zaturdag 8 September, en dat, nà het verstrijken van dien termijn, de onafgehaalde 

Patentbladen aan den Deurwaarder ter bezorging zullen worden overgegeven. 

BOELKEN, Burgem. 

Verhuring - Smilde. 

Op Donderdag 6 September 1877, 

des middags te 1 uur, in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde, publieke verhuring, voor 4 

jaren, van: 

4 kampen Groenland 

op de Krommewijk, 4 kampen GROENLAND op het Nieuwe Wijkje en 2 kampen BOUWLAND op 

Timmerswijk te Smilde, ten verzoeke van de Wed. en Erven E. DE VRIES. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Boekweit - Eekhoutsblok. 

Op Vrijdag 7 September 1877, 

des namiddags te 4 uur, zullen, op het land in Eekhoutsblok te Smilde, publiek worden verkocht: 

eenige perceelen aldaar op stam staan 

BOEKWEIT, 

van pl. m. 6 hectaren land, ten verzoeke van den Heer mr. W. ALINGH te Assen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 


