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DINSDAG 26 JANUARI 1886

Op Zaterdag 6 Febr. 1886,
des avonds 7 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht, ten
verzoeke van:
1. Den Heer EDZO J. TONCKENS te Smilde, de gewone perceelen
BOVENVEEN,
gelegen op het Kijllot aldaar.
2. Mejuffrouw de Wed. H.J. BIJNEMA te Smilde, twee perceelen
BOVENVEEN
en vier perceelen Turf, benevens het Werk- en Schilhout, als achter op de door haar bewoonde
plaats.
3. Den heer G.F. SERVATIUS te Assen, een perceel
Schil- en Weekhout
aan de Eekhoutswijk te Smilde, waarvan aanwijs doet RUURT BLOMSMA bij de Sickensbrug aldaar.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 JANUARI 1886

Smilde, 25 Jan. Aanstaanden Vrijdag, 29 Jan., hopen onze plaatsgenooten Lute Kregel en Froukje
Straatman den dag te herdenken, waarop zij voor vijftig in het huwelijk zijn getreden. Tevens dient
vermeld te worden, dat de jubilaris de betrekking van orgeltrapper is de Hervormde kerk te
Hijkersmilde en Kloosterveen vijf-en-veertig achtereenvolgende jaren met ijver waarneemt.
Aangezien beide echtelingen reeds ver in de zeventig zijn en de kroon der grijsheid met eere dragen,
is het wenschelijk, dat die dag voor die beide oudjes niet onopgemerkt moge voorbij gaan en zij in
staat mogen worden gesteld, om het gouden feest in den huiselijken kring heugelijk te vieren.
Hedenmorgen overleed zacht en kalm mijne zeer geliefde echtgenoote HARMINA ALBARTA BRANTS,
in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 45 jaren.
Smilde, 24 Jan. 1886.
A. BOXEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 JANUARI 1886

Kiezerslijsten.
De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de
ingezetenen der gemeente uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks Directe Belastingen zijn aangeslagen,
daarvan ter Gemeente-Secretarie te doen blijken vóór 15 Februari e.k., ten einde de bedoelde
opgaven kunnen dienen bij het opmaken der Lijsten, aanwijzende de namen der personen, die tot het
kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den
Gemeenteraad bevoegd zijn.
BOELKEN, Burg.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 FEBRUARI 1886

Smilde, 30 Jan. De tolgaarder K. alhier had sedert eenigen tijd bespeurd, dat aan zijnen turfhoop, die
hij buitenshuis had staan, geheime bezoeken werden gebracht. Gistermogen, om ongeveer 5 uur,
hoorde hij, nog te bed liggende, een verdacht gedruisch. Terstond liep hij naar buiten en greep eenen
turfdief, die hem echter na eenige worsteling ontsnapte. Op straat stonden nog 3 personen, die K.
uitnoodigden van hen een pak slaag te komen halen, doch die, toen K. hen naderde, het toch maar
beter oordeelden zich te verwijderen.
Smilde, 29 Jan. Bij den heer burgemeester alhier moet een klacht zijn gedaan tegen J.M., onbezoldigd
rijksveldwachter alhier, wegens diefstal van turf. Naar men verneemt, moet door onzen veldwachter H.
Hogenberk van bedoeld feit proces-verbaal zijn opgemaakt.

