DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 24 JUNIJ 1851

Jongstleden vrijdag is voor het Hof alhier behandeld de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Jacob
Bisschop, oud 28 jaar, arbeider te Smilde, beschuldigd van op 15 April jl. zijnen zeventigjarigen vader
Jan Bisschop, landbouwer en oud-onderwijzer aldaar, moedwillig en herhaaldelijk te hebben gestoten.
Uit de instructie bleek, dat de vader een paar hem toebehoorende bijenladders van zijn zoon had
teruggevraagd en deze daarover zoo vertoornd werd, dat hij zijn vader aangreep, hem een eind
voortsleurde en in de sloot stootte, zoodat de vader bewusteloos in huis werd gedragen en daar enig
bloed opgaf. Er waren vijf getuigen gedagvaard, waaronder ook de mishandelde vader; toen deze de
bank voorbij ging, waarop de beschuldigde zat, reikte hij zijn zoon de hand toe, deze nam dezelve
gretig aan, en zoowel vader als zoon barstten in tranen uit, zoodat de zoon, al moet hij misschien ook
zijne daad jegens de maatschappij boeten, zich in de vergiffenis van zijn vader mag verheugen. Op de
vraag dan ook, door den heer President aan den vader gedaan, of hij zich ook wilde verschoonen van
het geven van getuigenis of van inlichtingen, op grond van te naauwe bloedverwantschap, verklaarde
hij gaarne hiervan verschoond te willen worden, waarop hem verlof gegeven werd zich te verwijderen,
hetgeen hij deed. Daarop zijn de vier andere getuigen gehoord. De Advocaat-Gen. concludeerde tot
schuldigverklaring en tot veroordeeling van den beschuldigde tot tuchthuisstraf voor niet minder dan
vijf en niet meer dan tien jaren. De uitspraak is bepaald op dingsdag aanstaande.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG, 11 JULIJ 1851

Bij BRIEVEN en MEERDERJARIG-VERKLARING door den Hoogen Raad der Nederlanden op den 26sten
Junij 1851 verleend, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 2den Julij 1851 no. 29 en
geregistreerd te ’s Gravenhage den 5den Julij daaraanvolgende, zijn aan HENDERIKA GEZINA
HOVINGH, zonder beroep, wonende te Smilde, Kanton Assen, gegeven al de REGTEN bij de Wet aan
MEERDERJARIGEN toegekend, behoudens de bepalingen van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek.
Geschiedende hiervan openbare aankondiging ter voldoening aan art. 486 van het zelve Wetboek.
’s Gravenhage, den 7den Julij 1851
G. VAN DER JAGT, WZ.
Procureur bij den Hoogen Raad

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG, 8 AUGUSTUS 1851

Smilde, 7 Aug. Nadat de Chr. Afgescheidene Gemeente alhier den tweeden dezer, ter vervulling der
bestaande vacature, ’t volgende drietal van predikant (alph.) had geformeerd, als: K.J. van Goor te
Sneek, F.A. Kok te Schoonhoven en E. Theunissen te Coevorden, heeft zij hieruit dingsdag tot haren
Predikant verkozen Evert Theunissen, Pred. bij de Chr. Afgescheidene Gemeente Coevorden.
HARDDRAVERIJ
bij K.J. Prakken te Smilde, op vrijdag 22 Augustus, ’s middags om een uur, en wel door Drentsche
paarden, die geen prijs of premie gewonnen hebben en tot genoegen der Keurmeesters zijn.
Tot PRIJS: Eene ZILVEREN TABAKSDOOS
Tot PREMIE: Een PAAR HOOFDSTELLEN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 12 AUGUSTUS 1851

Groote VERKOOPING van op stamstaande
GRANEN
te OUDE SMILDE
De Heeren de Wal te Smilde zullen op vrijdag den 15 Augustus, vóórmiddags elf uur te beginnen,
publiek verkoopen:
Het op wortel staande gewas van 20 bunder LAND te Oude Smilde, zijnde HAVER, ROGGE en
GARST.
De verkooping zal plaats hebben op het land tegen 3 maanden crediet en borgstelling.

H.H. VAN LIER

