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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1885 
 

 
Voorspoedig bevallen van eene dochter W.H. ROTGANS-STHEEMAN. 

Smilde, 18 Aug. 1885. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 1885 
 

 
Bovensmilde, 19 Aug. Tot groot genoegen van alle ingelanden, die hun belang begrijpen, heeft het 

bestuur van het waterschap “de Zeven Blokken” alhier met het opschoonen der hoofdwaterleidingen 

weer een aanvang gemaakt. Het is te hopen, dat het bestuur er in slagen mag in dit saizoen de 

verbindings- en afwateringsleiding in het 6de en 7de blok tot stand te brengen. Dat dit de kroon zoude 

zetten op alles wat door het bestuur tot verbetering van den waterafvoer gedaan is. 

Smilde, 21 Aug. Gisteravond, circa 8½ uur, zijn bij den arbeider E. Timmer alhier, terwijl hij met zijn 

gezin zich reeds te ruste hadden begeven, eenige glasruiten ingeworpen. Fluks springt T. van bed, 

loopt in allerijl op bloote voeten de vermoedelijke bedrijvers, die het op een loopen zetten, achterna 

en haalt hen eindelijk in. Het waren twee werklieden, die hij zeer goed kende, terwijl nog eenige 

kinderen de daad gezien hadden. Met dezen begaf hij zich, na huiswaarts gekeerd te zijn, naar den 

rijksveldwachter Stam, om van het feit aangifte te doen. Het is te hoopen, dat er voldoende bewijzen 

zijn, opdat deze ondeugden met alle gestrengheid worden gestraft, tot schrik van anderen. 

Veldvruchten – Smilde. 

Op Vrijdag 28 Augustus 1885, 

des namiddags te 5 uur, in het Logement van Mejuffr. de Wed. HOMAN te Smilde, publieke verkoop 

van : 

1. Vijf kampen AARDAPPELEN en PAARDEBOONEN, op stam staande op de plaats in gebruik bij A. 

BOOMKER  te Smilde, ten verzoeke van den Heer L. KIJMMELL te Smilde. 

2. Eenige perceelen AARDAPPELEN en BOEKWEIT, op stam staande te Smilde, op de plaats bewoond 

door W. BRUGGINK, ten verzoeke van de Wed. HARM CORNELIS BOER te Smilde c.s. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

SMILDE. 

Gemeente-Begrooting voor 1886. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de 

BEGROOTING van Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, voor den dienst 1886, op den 28sten 

Augustus 1885 aan den Raad is aangeboden; dat gemelde Begrooting op de Gemeente-Secretarie voor 

een ieder ter lezing zal liggen van en met den 31sten Augustus tot en met den 15den September 1885, 

en voorts, in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 29 Aug. Gister viel hier een timmerman van het dak van de boerderij “Nieuw-Salverd.” Zwaar 

gekwetst werd de man opgenomen. 
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