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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1888 
 

 Smilde, 24 Aug. Naar men verneemt is door den veldwachter Hogenberk alhier proces-verbaal 

opgemaakt tegen B.B. Kzn., wonende te Appelscha, daar deze persoon voor omstreeks vier weken bij 

Johannes Kramer, tapper en winkelier alhier, een pond spek, dat op de toonbank lag, moet hebben 

ontvreemd. Toen bedoelde persoon een week na het voorgevallene bij Kramer terug kwam om een 

borrel te drinken en toen hierover door de vrouw van Kramer werd onderhouden, is evenwel het 

ontvreemde door hem betaald. 

Ook moet door denzelfden beambte proces-verbaal zijn opgemaakt tegen Antje G., wonende alhier, 

daar zij met eene stok haar man driemaal op den rug moet hebben geslagen. 

Smilde, 24 Aug. Gister geraakte de landbouwer W. Spiegelaar onder de wielen van zijne wagen. 

Zwaar gekneusd werd hij opgenomen. 

Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van A. Grit, J.O. Haveman, F. Oostingh, R. 

Boverhuis, K. Noorwegen, H.B. Zwiers, J. Hoogeveen Azn. en P.J. Kramer, dat zij hunne 

Patentbladen over het eerste kwartaal van den dienst 1888/89 van de Gemeente-Secretarie kunnen 

afhalen van en met Woensdag den 29sten Augustus tot en met Zaterdag den 1sten September 1888. 

   De Burgemeester voornoemd,  

bij ontstentenis, de oudste Wethouder, 

H.P. SICKENS. 

Veldvruchten op stam – Smilde. 

Op Zaterdag 1 Sept. 1888, 

des avonds te 7 uur, in het Logement “de Nieuwe Veenhoop” te Smilde, zullen publiek worden 

verkocht de navolgende VELDVRUCHTEN, op stam staande te Smilde: 

Ten verzoeke van: 

a. den Heer H. DE JONGE CZN. te Smilde 

2 perceelen Klaver 

en 3 perceelen HAVER op het Noorden, achter de Behuizing van HENDR. HOOGEVEEN; 

b. de Erven J. DIJKSTRA: 

Een perceel Rogge 

aan de Jonkerswijk, bij de Behuizing van AALDERT DASSEN. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1888 
 Smilde, 28 Aug. Naar wij vernemen heeft de heer S. Polak alhier, aftredend lid, die bij de herstemming 

voor een lid van den kerkeraad der Israël. gemeente is herkozen en door verscheidene kiezers werd 

aangezocht om die functie weder aan te nemen, evenwel gemeend daarvoor te moeten bedanken, 

zoodat eene nieuwe verkiezing ter vervulling dier vacature zal moeten plaats hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 1888 
 

40jarige Echtvereeniging 

op 1 September 

van 

A.G. HATZMANN 

EN 

M.N. SEIDEL. 

Smilde, Aug. 1888 


