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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 DECEMBER 1882

Kennisgeving.
Ter GEMEENTE-SECRETARIE is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van SIMON MAGNUS,
wonende te Smilde, om vergunning tot het oprigten van eene Slagterij, in het perceel, wijk B,
nummer 586.
Op Woensdag den 27sten December 1882, des morgens 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.
Smilde, 13 Dec. 1882.
Burgem. en Weth. van Smilde:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 DECEMBER 1882

Smilde, 14 Dec. De bakker A. K. alhier is sedert eenige dagen met zijn gezin afwezig. Waar hij zich
ophoudt weet men niet. Onnoodig te zeggen dat men zich verdiept in gissingen van allerlei aard.
Tilber – Smilde.
Op Maandag 18 Dec. 1882,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer P.E. DE VRIES te Smilde,
publieke worden verkocht:
Een 10jarig zwart
Merriepaard
4 Koeijen, 5 Varkens, 1 KAPWAGEN, BOERENWAGEN, nieuwe WIPKAR, PLOEG, EEGDE,
KOORNWAAIJER, HONDE-KARNMOLEN, KARN, HOOI, STROO, MEST, BOERENGEREEDSCHAPPEN en
’t geen verder tevoorschijn zal worden gebragt.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde.
Op Dingsdag 19 Dec. 1882,
des avonds precies te 7 uur, ten huize van H. DE VRIES aan de Norgervaart, publieke verkoop van
Eene Behuizinge
en opstrekkende plaats LAND, groot bijna 7 hectare, aan de Hoofdvaart te Smilde, in de nabijheid der
Van-Liersbrug, ten verzoeke van en toebehoorende aan den Heer P.E. DE VRIES te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 DECEMBER 1882

Hoogersmilde, 14 Dec. Gisteravond moet ten huize van A. Werkman, landbouwer alhier een
vechtpartij plaats hebben gehad tusschen A. Werkman en J. Reinders, welke zoo hoog is geloopen,
dat A.W. zoodanig J.R. moet geslagen hebben, dat hem het geheele aangezigt verwond is.
J.R. moet hiervan aangifte gedaan hebben bij onzen veldwachter G. Hogenberk, die, nadat hij de
zaak heeft onderzocht, proces-verbaal heeft opgemaakt.
Naar men verneemt zou hiervan welligt de oorzaak deze zijn: dat J.R. zich vroeger bij de vrouw van
A.W., toen die nog weduwe was, aanbesteed hebben, met het accoord, dat hij 3 dagen per week voor
de weduwe en 3 dagen voor zich zelf konde werken; daar die weduwe nu onlangs is gehuwd met
A.W., wilde deze J.R. nu slijten, waarin J.R. geen zin had. Daarom heeft A.W. het op deze wijze
aangelegd om van J.R. af te komen, maar of hij nu van de justitie af is, zal de tijd nog leeren.
Smilde, 15 Dec. De gissingen omtrent de bakker A.K. hebben opgehouden. Men weet thans dat hij
naar Amerika is vertrokken. Er zijn er, die om bijzondere redenen, hem nog gaarne eens hadden
gesproken.
J. Hazeveld en J. Kiers alhier hebben hedenmorgen berigt ontvangen, dat ze met 1 Jan. a.s de
brugwachterswoningen bij de van Liers-brug en de Sickens-brug kunnen betrekken en als
brugwachters met f 6 per week bezoldigd zullen worden.

