
blad 1886k 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 31 MEI 1886 
 Door ’s Heeren goedheid voorspoedig bevallen van een meisje A.J. THEISENS, echtgenoote van 

J. BOXEN. 

Smilde, 28 Mei 1886. 

Voor de talrijke blijken van belangstelling bij ons 40jarig  Echtvereeniging, betuigen wij onzen 

innigen dank. 

Smilde, 29 Mei ’86.      N. MAGNUS en ECHTGENOOTE. 

Omnibus Smilde – Assen. 

Zomerdienst 1 Juni 1886. 

VERTREK: 

Van Smilde.       Van Assen. 

Logement VEENHOOP:      Hôtel KUIPERS: 

’s Morgens 6 uur.      ’s Morgens 9.15 uur. 

’s Middags 2 uur.      ’s Middags 4.30 uur. 

De Ondernemer: WIND. 

Smilde, 1 Juni. De anti-revolutionaire kiesvereeniging “Vreest God, eert den Koning” alhier heeft 

voor de Tweede Kamer candidaat gesteld de hh. jhr. mr. M.A. de Sarvornin Lohman te ’s 

Gravenhage en jhr. mr.  O.Q. van Swinderen te Groningen. 

Smilde, 2 Juni. Gisteravond hield de Liberale Kiesvereeniging alhier, ten huize van den heer A.H. 

Sol, eene vergadering, ten einde candidaten te stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Wijl 

echter, om het slechte weder, maar een gering aantal leden was opgekomen, werd de vergadering 

verdaagd. 

De berichtgever van het bericht te Smilde, in dit Blad van 3 Juni, aangaande het inslaan van ruiten 

door B.B. bij S. KOOPMANS, wordt verzocht daarvan binnen drie dagen bewijs te leveren voor de 

waarheid van bedoeld stuk, daar ik indien hij dit niet doet hem vervolgen zal wegens hoon en laster 

in publieke bladen. 

Smilde, 4 Juni ’86.           B. BOS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 JUNI 1886 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 JUNI 1886 
 

 
Smilde, 2 Juni. Gisteravond zijn bij S. Koopmans, wonende te Kloosterveen, gemeente Smilde, 

eenige glasruiten ingeslagen, en wel door B.B., buurman van S.K. en eigenaar van bedoelde woning. 

Naar men verneemt, wil B.B. zoodoende zijn doel trachten te bereiken, en het S.K. zoo lastig te 

maken, dat deze de woning zal verlaten; maar of B.B., zoodoende handelende, zijn doel zal bereiken, 

dat is te betwijfelen, want S.K. moet al aangifte gedaan hebben bij de politie, die wel verplicht zal 

wezen van het gebeurde proces-verbaal op te maken, en B.B. zal zich dan wel voor den rechter 

moeten verantwoorden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 5 JUNI 1886 
 

 

ASSEN, 4 Juni. De vermoedelijke dader van den moord te Smilde, Roelof G. aldaar, werd heden te 

ongeveer half zes door den brigadier-majoor der rijksveldwacht, K. van Maren, en den 

rijksveldwachter W.F. Braxhoofden alhier geboeid binnengebracht. De man ontkent nog steeds aller 

schuld. Ook zijn geen vermiste voorwerpen gevonden, maar de aanwijzingen voor de schuld van G. 

moeten zoo bezwarend zijn, dat zijne voorloopige inhechtenisneming is bevolen. 

 


