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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 29 DECEMBER 1885

Postkantoor te Smilde.
Ter voldoening aan de opdracht bij Min. aansch. van den 16den December l.l., noodigt de
ondergeteekende de ingezetenen uit, om in het belang van den dienst, althans gedurende de drie eerste
dagen van het jaar, aan de Brievenbestellers geen fooien uit te reiken.
Het is den bestellers verboden die aan te nemen en bij overtreding stellen zij zich aan ernstige
bestraffing bloot.
Smilde, 28 Dec. 1885.
De Directeur van het Postkantoor,
PREUSTING.
Te koop en te huur:
1. EEN FLINK
Huis, Schuur en Hof
over het Oranjekanaal, naast den Heer SPIER.
2. 15 perceelen
Week- en Schilhout.
3. Drie perceelen
Bovenveen
te Smilde en Beilen.
Te bevragen bij W. MAST te Smilde.
Smilde, 28 Dec. 1885.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 DECEMBER 1885

Smilde, 28 Dec. Men kan van hier melden, voornamelijk van Kloosterveen, Hijkersmilde en
Hoogersmilde, dat het aldaar met de Kerstdagen alles in goede orde is afgeloopen, hetgeen tot ons
leedwezen van Bovensmilde niet gezegd kan worden. Aldaar zijn den tweeden Kerstnacht bij Anne
Wolters de glazen met derzelver kruishouten van het raam stuk geslagen. Gelukkig is door de politie,
door getuigen, tegen den schuldige Anne Doek proces-verbaal opgemaakt.
Naar men verneemt heeft A.D. bovendien, dienzelfden nacht, wegens mishandeling en nachtelijk
burengerucht, nog twee processen-verbaal er bij op geloopen, zoodat hij nu door de justitie wel in de
gelegenheid gesteld zal worden, dat hij den Kerstnacht van 1885 nog wel eens in eenzaamheid kan
herdenken.
Smilde, 28 Dec. Tot ouderlingen bij de Chr. Geref. gemeente alhier zijn benoemd de heeren H.
Eleveld, J. Klok en M. Schans.
SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het
Nieuwejaarwenschen op het zoogenaamde Nieuwejaarloopen door personen buiten de gemeente
woonachtig is verboden en zal worden aangemerkt als bedelarij.
BOELKEN, Burg.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 DECEMBER 1885

Smilde, 29 Dec. De koopman S. Kats alhier, die gisteravond eenige boodschappen op het Noorden te
verrichten had, geraakte door de duisternis misleid in eene wijk, waarin hij hoogstwaarschijnlijk
verdronken zou zijn, indien hij zich niet door eigene krachtdadige inspanning had weten te redden.
Zijn aanhoudend geschreeuw van help! help! werd verdoofd door het gehuil van den hevigen storm,
zoodat geen sterveling hem uit zijn netelige positie kon bevrijden. Toen hij zich uit de diepte had
opgewerkt had en op den wal was gekomen, begaf hij zich naar het naastbijstaand huis, waar hij direct
door de bewoners van zijne natte kleederen werd ontdaan en die hem van drooge voorzagen.

