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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 8 DECEMBER 1880

Smilde, 7 Dec. Naar men verneemt, mogt het gistermorgen onzen veldwachter G. Hogenberk
gelukken, in het Kerkvoogdenveld alhier aan te houden den persoon J.L.H., wonende aan het
Oranjekanaal, gemeente Smilde, bij zich hebbende eene partij jonge berken boompjes, die hij op
genoemd veld en in de nabijzijnde bosschen van den heer H. van Veen alhier had ontvreemd; terwijl het genoemden veldwachter eenigen tijd later, op dienzelfden dag, mogt gelukken, in het
turfveen, gelegen op “Kijllot” alhier, op heeterdaad betrappen zekeren W.V., arbeider alhier, welke
uit een daar staanden turfbult, toebehoorende aan A. de Boer alhier, een kruiwagen vol turf
ontvreemdde. Tegen bedoelde personen is door genoemden veldwachter procesverbaal opgemaakt en
hun welverdiende straf zullen ze zeker niet ontgaan, voornamelijk J.L.H., die al meermalen, wegens
diefstal, met politie en justitie in aanraking is geweest.
Hoogersmilde, 6 Dec. De veiligheid op den publieken weg laat thans in deze streken wel iets te
wenschen over. Dezer dagen werd hier des avonds een meisje aangerand, van ’t welk men kon
vermoeden, dat zij eenig geld bij zich droeg. De aanvaller wierp haar tegen den grond en onderzocht
haar zak, maar liet haar, toen hij niets vond, verder met rust. Ook te Beilervaart heeft eene
aanranding plaats gehad.
KENNISGEVING.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 2de kwartaals kohier voor de
Personele Belasting, dienst 1880/81, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op
heden aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op
den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 7 Dec. 1880.
BOELKEN, Burgem.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 DECEMBER 1880

PATENTBLADEN.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van B.J. Mulder, J.L. Boer, J.A.L. Stap, G. Moes,
K. Dik, H. Oldenkamp, W. Berends, Johs. v.d. Velde, Jb. Oosterloo en Antke Mast, dat de
Patentbladen, voortvloeijende uit het 2de kwartaals register, dienst 1880/81, van de GemeenteSecretarie kunnen worden afgehaald van en met Donderdag 9 tot en met Maandag 13 December
1880.
BOELKEN, Burgem.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 10 DECEMBER 1880

Hijkersmilde en Kloosterveen, 9 Dec. Dat de heer dr. Thijm, pred. te Makkum, bij zijn bezoek
alhier voor eenige dagen een goeden indruk achterliet, bewijst zeker het feit, dat hij gisteravond
definitief tot predikant onzer gemeente werd beroepen.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 DECEMBER 1880

SMILDE.
Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verpligting tot het doen van
aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat die
aangifte moet plaats hebben ter gemeente-Secretarie, tusschen den 1sten en den 31sten Januarij 1881,
en dat daartoe zijn verpligt alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar 1862.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

