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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 FEBRUARI 1885 
 
Smilde, 26 Febr. Gister werd hier een broek ontvreemd, die toebehoorde aan M. Niezing. De dader, 

een vreemdeling, die het gestolen voorwerp reeds had verkocht, is opgespoord en bevindt zich in 

handen der politie. 

Ook zijn te dezer plaatse weder eenige straatschandalen  gepleegd; verscheiden hekken zijn in het 

water geworpen. 

Kennisgeving. 

Ter Gemeente-Secretarie van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van L. 

HUMMEL, Wed. H. KLOK, te Hoogersmilde, om op het perceel, kadaster sectie C No. 1482, eene 

Bakkerij te mogen oprichten. 

Op Donderdag den 12den Maart 1885,  des morgens ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize 

gelegenheid worden gegeven om tegen het oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze 

mondeling en schriftelijk toe te lichten. 

Smilde, 26 Februari 1885.      Burgemeester en Wethouders, 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Ten mijne kantore kan dadelijk geplaatst worden 

een Klerkje 

van 14 à 16 jaren, eene goede hand  schrijvende. 

Smilde, 26 Febr. 1885.        J. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 28 FEBRUARI 1885 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 MAART 1885 
 

Verkoop – Dennen – Smilde. 

Op Woensdag 11 Maart a.s., 

des morgens te 11 uur, zullen, bij het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht: 

Eene lading bestaande uit 500 à 600 gekapte 

mooie lange Dennen, 

geschikt voor allerlei Timmerwerk, Sporen, Platen, Riggels, Bokkeboomen en eene partij 

Dennenboonestokken. 

Ten verzoeke van den Heer A. VELZEN. 

J. LAMBERTS jr., Deurw. 

 

Zeemilitie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen de Lotelingen van de lichting 1885, die bij 

de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich, tot dat einde, in den loop dezer maand Maart ter 

Gemeente-Secretarie aan te geven.    BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Heden overleed na eene kortstondige ziekte ons innig geliefd dochtertje ELZIENA CATTRIENA, in den 

ouderdom van ruim 6 maanden. 

Smilde, 26 Febr. 1885.      H. DE JONGE. 

A.H. DE JONGE-OFFEREINS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 3 MAART 1885 
 

 
Smilde, 1 Maart. Een zeldzaam voorrecht hoopt de scheepstimmerman Kornelis de Vries, werkzaam 

op de werf van den  bouwmeester M. Fernhout, Donderdag 5 Maart e.k. te genieten. Het is dan juist 

eene halve eeuw geleden, dat hij bij den vader K. Fernhout in dienst trad.  IJverig en onvermoeid is 

hij nog dagelijks voor zijn meester werkzaam en mocht steeds diens goedkeuring wegdragen. Wij 

wenschen, dat hij dien dag feestelijk mag vieren, te midden van zijne familie en van allen die hem 

dierbaar zijn. 


