
blad 1876y 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 NOVEMBER 1876 
 
Smilde, 23 Nov. Gisteravond, terwijl de veldwachter Hogenberk alhier zich voor zijne woning 

bevond, hoorde hij op eenigen afstand eenig rumoer en zich daarheen begevende trof hij zekeren A.W., 

arbeider alhier, aan, die in meer of min beschonken toestand verkeerde, doch Hogenberk zeer goed 

kende. Deze maande hem aan naar huis te gaan, doch hij werd terstond gedreigd met een mes. 

Hogenberk bragt hem in huis. In de schuur echter stak W. met een mes naar hem, doch gelukkig werd 

hij alleen aan de hand verwond, waarop Hogenberk hem het mes ontnam. Van een en ander is proces-

verbaal opgemaakt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 NOVEMBER 1876 
 

Waterleidingen - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de door hen 

opgemaakte wijziging van den LEGGER der WATERLEIDINGEN en daartoe betrekkelijke voorwerpen, 

gedurende 30 werkdagen, van af den 27sten dezer, op de Secretarie der gemeente ter inzage van een 

ieder zal liggen, - en dat gedurende gemelden tijd de belanghebbenden hunne bezwaren tegen bedoelde 

wijziging bij den Gemeenteraad schriftelijk kunnen inbrengen.  BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat de onlangs herziene en gewijzigde 

Politieverordening, gedurende drie maanden, op de gemeente-Secretarie ter lezing zal liggen en 

aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van f 0,25.    BOELKEN, Burgemeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 NOVEMBER 1876 
 
Heden behaagde het Hem, die geen rekenschap geeft van zijn doen, zeer onverwachts van mijne zijde 

weg te rukken mijn geliefde echtgenoote JANTJE SCHEPER, in den nog jeugdigen leeftijd van 26 jaar. 

Slechts 1½ jaar mogt ik met haar in een gelukkigen echt vereenigd zijn. 

Smilde, 22 November ’76.       C.R. DE JONGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2  DECEMBER 1876 
 

Smilde. 

Op Donderdag 28 Dec. 1876, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild: 

EENE Behuizinge met Grond, 

staande en gelegen te Smilde, aan de Eekhoutswijk, groot 28,60 c. 

EEN PERCEEL uitmuntend Bovenveen, 

waarin beste blaauwe Turf, gelegen tusschen de 2
de

 en 2
de

 opgaande Wijk, in het Eekhoutsblok. 

Alles ten verzoek van den Heer G.J. DE WAARD te Assen.  Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

Smilde. 

Op Donderdag 28 Dec. 1876, 

des avonds te 7 uur, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, zullen publiek worden geveild: 

1
e
. Een HUIS en TUIN en een kamp LAND, afkomstig van WIJTZE NUIS, gelegen op de Jonkerswijk te 

Smilde. 

2
e
. Een kamp GROENLAND op de Molenwijk bij het Roode Hek. 

3
e
. Een kamp LAND, in het 2

de
 Blok, N.W. der Hoofdvaart, afkomstig van C.H. DE JONGE. 

4
e
. Een halve plaats LAND, tusschen de Grietmanswijk en de Meesterswijk, pl. m. 4½ hectare groot. 

5
e
. Een plaats LAND op de van Lierswijk groot pl. m. 6½ hectare. 

Alles ten verzoeke van den Heer J.A. TEN KATE te Hoogeveen.  Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


