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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 AUGUSTUS 1884

Raadsvergadering.
Smilde, 22 Aug. Afwezig de heeren Pot en G. de Jonge.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving wordt aangenomen: eene resolutie van Ged. Staten waarbij wordt afgewezen
de reclame door A. Boxen bij dat college ingediend ter zake van zijn aanslag in den Hoofdelijken
Omslag over 1884.
2. Door burg. en weth. wordt aan den Raad overgelegd de gemeente-rekening over 1883 met alle
daarbij behoorende bescheiden en door den voorzitter in handen gesteld van de heeren Wessemius,
van Veen en Homan Kijmmell tot onderzoek en rapport in de volgende vergadering.
3. Aan de orde is verder: het opmaken van eene voordracht aan den heer Commissaris des Konings
ter benoeming van twee leden van het college van zetters wegens periodieke aftreding op 31
December a.s.
De voorzitter brengt in herinnering, dat op grond der wettelijke voorschriften vier candidaten
moeten worden opgegeven. Bij de daarop gehouden stemmingen worden op deze voordracht
geplaatst, de heeren: G. de Jonge, landbouwer, P. Wessemius, koopman, J. Homan Kijmmell,
landbouwer en A. Vos, landbouwer, allen wonende te Smilde; de beide eersten aftredende leden.
Hierna wordt deze zitting opgeheven en veranderd in eene met gesloten deuren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 26 AUGUSTUS 1884

Smilde, 24 Aug. Hedenmorgen, omstreeks 10 uur, werd Alberdina Jonker, dienstmeid bij Roelof
Bolman alhier, terwijl R.B. naar de kerk was, door haar minnaar Gerrit de Vries, wonende te
Appelscha, met eene bezoek vereerd. Hij verzocht haar, zich te kleeden en met hem naar Friesland te
gaan, waarin A.J. geen zin scheen te hebben; de V. bood haar vijf rijksdaalders aan als zij medeging,
maar zij bleef weigeren, waarop hij haar toen aanpakte en haar de gouden oorbellen uit de ooren
rukte en zich die toeeigende, alsook haar de koralen van den hals trok en bij zich stak, vervolgens
haar eenige klappen uitdeelde en eindelijk haar koffer met eenige kleeding er in uit den gang
medenam en er zich mede verwijderde. Hij heeft de koffer echter, wellicht uit berouw of uit vrees,
weder bij R.B. in huis gebracht, zonder dat A.J. er iets uit miste. Met de oorbellen is hij weggegaan;
de politie doet onderzoek.

SMILDE.
Op Woensdag 27 Aug. 1884,
des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van de Weduwe JANS DE ROODE te Smilde, publieke verkoop
van:
Kabinet, Kastklok,
Stoelen, Tafels
en verder
Huisraad, Gereedschap,
2 GEITEN en HAVER.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1884

Bovensmilde, 27 Aug. Tot leden van het kiescollegie bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn gekozen
de hh. C. Smit, A. Boer, J. Schuiling, H. de Jonge en J. Klok.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1884

Patentbladen – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van: D. Wijnberg, M. Schans, C.L. van IJsendijk,
R. Boxma, W. de Groot, H. Stevens en H. Vink, dat zij hunne Patentbladen, voortvloeiende uit het
1e kwartaals register der patentschuldigen, dienst 1884/85, van de Gemeente-Secretarie kunnen
afhalen van en met den 1sten tot en met den 4den September 1884.
Smilde, 28 Aug. 1884.
BOELKEN, Burg.

