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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 5 FEBRUARI 1887

Arrondissements-Rechtbank te Assen.
Zitting van 4 Februari 1887.
Jans S., arbeider te Bovensmilde, heeft volgens de getuigen Foppe de Jonge, Hendrik Hagedoorn en
Jan Huizinga eerstgenoemde geslagen en verwond, nadat zij reeds in de herberg ruzie hadden gehad.
De getuige à décharge Johs. van der Velde, zegt, dat de Jonge S. in de herberg had uitgenoodigd met
hem naar buiten te gaan. Later vond hij hem, terwijl hij op schaatsen was, aan den walkant liggen.
Beklaagde zeide toen, dat hij dien avond vechten wilde.
De Jonge zegt, daarvan niets te weten. Hij kan het niet tegenspreken, daar hij het zich niet herinnert.
Jan Tingen te Smilde, getuige à décharge, wil beklaagde verschoonen. Hij zegt, dat de Jonge lastig
was en reeds vroeger op den avond ruzie had met Huizinga. Deze zeide tegen de Jonge: “Leelijke
aap, wat moet jij, jij moet naar de hel toegaan.”
De Jonge en Huizinga zeggen, dat het geen twist, maar slechts gekheid, stoeien was.
Het O.M. vraagt beklaagde’s veroordeeling tot 14 dage gev.straf.
Dinsdag a.s. uitspraak in de behandelde zaken.
Inzet – Vast goed – Smilde.
Op Maandag 7 Febr. 1887,
des avonds te 6 uur, zal ten huize van den kastelein H.C. HATZMAN te Hoogersmilde, ten verzoeke
van R. KNORREN, Landbouwer te Hoogersmilde, de 1e veiling plaats hebben, van:
EEN NIEUWE

Behuizing
met LANDERIJEN, staande en geleden te Hoogersmilde, samen ter grootte van ruim 9½ hectare; in
perceelen op het terrein afgebakend.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 FEBRUARI 1887

Heden overleed, zacht en kalm, mijne geliefde echtgenoote en der kinderen zorgdragende moeder
HENDERIKA BOERHOF, in den ouderdom van 24 jaren.
Smilde, 4 Februari 1887.
A. NABER.
Palmslag – Vast goed – Smilde.
Vrijdag 11 Februari 1887,
des avonds om 6 uur, zal, in het Logement van Mej. de Wed. HOMAN te Smilde, publiek bij palmslag
worden verkocht:
Een Huis met Erf
en Tuin, Bouwland en Veen, staande en liggende te Smilde, zwettende ten noord-westen de gem.
Norg, groot in ’t geheel 5.43.70 hectaren, ingezet op f 735.Toebehoorende aan RUURT BLOMSMA te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 8 FEBRUARI 1887

Smilde, 7 Febr. Gistermorgen is hier uit de Molenwijk opgehaald het lijk van K. Smit, ’t welk in de
onmiddellijke nabijheid, waar de drenkeling gehuisvest was, gevonden werd. S. was Zaterdag met zijn
hier wonende broeder naar diens woning gegaan, had zich op de terugreis nog laten scheren en is
daarna naar alle waarschijnlijkheid te water geraakt. Zijne huisgenooten verkeerden in de meening dat
hij bij zijn broeder was gebleven.
WATERSCHAP
de Zeven Blokken.
VERGADERING van belanghebbenden in het behoud van de Jonkersbrug op Woensdag 9 Februari
a.s., des voormiddags ten 11 uren, ten huize van de Wed. HOMAN.
Smilde, 7 Februari 1887.
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