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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 6 MAART 1882

Smilde, 3 Maart. Toen Maandagavond twee jongens uit Diever te Hoogersmilde waren, om aldaar
twee meisjes af te halen, welke dien dag te Hoogersmilde bij G. Wolf te gasten waren, werden zij, ’s
avonds omstreeks tien uur weder met hun vieren naar Diever teruggaande, door eenige
Hoogersmilder jongens op eenigen afstand achtervolgd, dat eindelijk een van de Dieversche jongens,
genaamd H. Kruit, begon te vervelen. Deze ging op de Hoogersmilder jongens toe en bragt een van
hen, genaamd J. Duker, met een mes een paar sneden in den arm toe.
Naar men verneemt moet de veldwachter Hogenberk van het voorgevallene gehoord, de zaak
onderzocht en proces-verbaal opgemaakt hebben, zoodat de schuldige de verdiende straf niet zal
ontgaan. Moge dit anderen, die nog altijd gewoon zijn om hunne messen te trekken, tot
waarschuwing strekken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 7 MAART 1882

JUFVROUW.
Men vraagt op primo Mei a.s. eene JUFVROUW , P.G., van beschaafde familie, niet beneden de 35
jaar oud, om eene kleine huishouding te besturen, voorzien van goede getuigschriften.
Franco brieven worden ingewacht vóór 15 Maart aan het adres van Mr. L. KIJMMELL te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 MAART 1882

Bovensmilde, 7 Maart. Onze geachte predikant, de heer ds. A. Zuidema, is als zoodanig beroepen te
Slochteren.
Heden overleed onze geliefde dochter JANTINA EGBERDINA, in den ouderdom van 20 jaren.
Allen, die haar gekend hebben, zullen zich eenigszins kunnen voorstellen, wat wij in haar verliezen.
Smilde, 7 Maart 1882.
H. IJMKER AZ.
A. IJMKER-FERNHOUT.
Algemeene kennisgeving.
HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP
“De Zeven Blokken”
brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de LIJST van Stembevoegde Ingelanden ter inzage zal
liggen in DE NIEUWE VEENHOOP van 10 tot en met 20 Maart a.s.
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.
KENNISGEVING.
Ter GEMEENTE-SECRETARIE van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van JAN
OFFEREINS CZN., wonende te Kloosterveen, gemeente Assen, om vergunning tot het oprigten van
eene SMEDERIJ, op het erf van het perceel wijk B, No. 497.
Op Woensdag den 22sten Maart 1882, des voormiddags ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize
gelegenheid worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze
mondeling en schriftelijk toe te lichten.
Burgem. en Weth. van Smilde:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het derde kwartaals kohier van de
Personele Belasting, dienst 1881/82, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op
heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen
zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 7 Maart 1882.
BOELKEN, Burgem.

