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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 MEI 1886 
 
Alweer nieuwe aanvoer van puike 

MURWE LIJNKOEKEN, 

per 100 kilo, bij 

J. KUIPER, Smilde 

Faillissement – Verkoop. 

Op Maandag 3 Mei 1886, 

des morgens elf uur, zullen, ten huize van J. BLOEMENDAL Lzn., gefailleerd Koopman te Smilde, 

publiek worden verkocht, tegen contante betaling: 

AL DE AANWEZIGE 

Manufacturen, Garen, Band, Lint, Knoopen enz. 

Eene  partij SIGAREN, 

WINKELOPSTAND, SCHALEN, BASCULE en Gewichten enz., 2 BEDDEN met toebehooren, MANNEN- 

en Vrouwen Kleedingstukken. 

MEUBELEN, 

als: Mah. LINNENKAST, TAFELS, STOELEN, KLOK enz. enz. 

Zulks ten verzoeke van den heer Mr. N. PELINCK, Adv.-Proc. te Assen, en curator in gemeld 

faillissement. 

De Deurwaarder, R. MULDER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 4 MEI 1886 
 

 
Smilde, 2 Mei. Naar men verneemt, heeft de anti-revolutionaire kiesvereeniging alhier de aftredende 

leden der Provinciale Staten gewogen en te ligt bevonden, en dientengevolge nieuwe candidaten 

geformeerd. Op de lijst zijn geplaatst: voor Smilde de heeren M. Fernhout en C.L. van IJzendijk, 

voor Diever en Dwingeloo de heer K. Kok, voor Assen de heer D.B. Talma. 

Naar men zegt, heeft de heer Fernhout nog al bezwaar de candidatuur te aanvaarden. 

Kennisgeving. 

Ter Secretarie der gemeente Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van H. VAN 

DAM te Smilde, om vergunning tot het oprichten van eene SLACHTERIJ in het perceel wijk B, no. 

48. 

Op Maandag den 17 Mei 1886, des voormiddags 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. 

Burgem. en weth. van Smilde, 

BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secr. 

 

Smilde, 4 Mei. Tot vader en moeder in het arm- en werkhuis alhier zijn benoemd D. Hazewinkel en 

echtgenoote te Ommelanderwijk. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 MEI 1886 
 

 

Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij deze op alle mannelijke ingezetenen die op 

den 1sten Januari j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo geboren zijn in het jaar 1861), om zich 

na den 15den Mei en vóór den 1sten Juni aanstaande ter Gemeente-Secretarie voor de Rustende 

Schutterij te doen inschrijven. 

Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verplicht zijn diegenen, welke, ofschoon in 

eene andere gemeente reeds vroeger ingeschreven, sedert de laatste inschrijving in de gemeente 

Smilde zijn komen wonen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 


