
 

blad 1869q 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1869 
 
+ Smilde, 3 Aug. Gistermorgen werd J.J., bakker alhier, bij zijn ontwaken onaangenaam verrast. Zijne 

daagsche kleeding willende aantrekken, bemerkte hij, dat die van hare plaats, een kapstok in een klein 

kamertje in zijne woning, was verdwenen. Bij onderzoek bleek hem, dat bij hem inbraak was gepleegd 

en hem kleedingstukken alsmede eenige stoeten waren ontvreemd. De politie werd dadelijk door hem 

met het feit in kennis gesteld. Hare ijverige nasporing heeft echter nog tot geen resultaat geleid. 

Door voortdurende ongesteldheid van den eigenaar zal, op Dingsdag 10 Augustus a.s.,  ’s namiddags 2 

uur, in het openbaar, ten verzoeke en op de plaats van JAN MEIJERING te Smilde, 

worden verkocht: 

Het VERBOUW op diens plaats, als Rogge (bij de vim), Haver en Gerst, (waaronder 1 kamp Haver op 

de Prakkenwijk): 

Voorts zal, op tijd en plaats later te bepalen, 

worden verhuurd. 

De in besten staat zijn opstrekkende BOERENPLAATS van J. MEIJERING, bevattende 16 bunders 

uitmuntend BOUW- en WEILAND, benevens Woonhuis en Schuur, aan de Hoofdvaart nabij de 

Veenhoopsbrug te Smilde. 

Nadere inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij den ondergeteekende,    

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1869 
 
Ondergeteekende voelt zich gedrongen de KIEZERS te Smilde, die hem tot LID VAN DEN 

GEMEENTERAAD benoemden, 

te bedanken 

voor het in hem gestelde vertrouwen en de hem bewezen eer. 

           J. JOFFERS 

KAMERS te huur. 

In de kom van de gemeente Smilde, in de buurt van de Veenhoop, worden te huur aangeboden: eene 

zeer nette KAMER met kleine LOGEERKAMER, des verkiezende dadelijk te aanvaarden. 

Gegadigden gelieven zich te adresseren met franco brieven, Postkantoor Smilde, onder lett. S. 

Rogge. – Schapenhok. 

Smilde. 

Op Woensdag den 11 Augustus 1869, ’s middags te 3 uur, zullen, bij het Schapenhok te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

P.m. 100 vijmen in hokken staande ROGGE, ten verzoeke van mevrouw de Wed. TONCKENS te 

Westervelde.    

         Notaris mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1869 
 
+ Smilde, 4 Aug. Onze politie had sedert eenige dagen het vermoeden, dat  zich hier een paar personen, 

niet van de beste soort, in een Bosch ophielden. Gistermorgen  kwam de veldwachter Klaassens hen 

door het vinden van een broek (zeker behoorende tot de gestolen kleedingstukken, waarover in een vorig 

nommer is gesproken) op ’t spoor, en gisteravond mogt het de beide veldwachters gelukken twee 

personen, de gebroeders d. V., met behulp van eenige anderen na veel moeite in handen te krijgen. De 

ingezetenen van Smilde zijn verblijd, dat ze althans voor een tijdlang onschadelijk zullen gemaakt 

worden. De een is nu voor de derde en de andere voor de tweede maal achter de tralies. 


