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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1888 
 

Bekendmaking. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt hiermede de houders van varkens opmerkzaam op 

het Koninklijk besluit van 27 Maart 1888 (Staatsblad no. 67), waarbij onder de besmettelijke ziekten 

van het vee ook zijn opgenomen de VARKENSZIEKTE (namelijk de besmettelijke vlekziekte en de 

besmettelijke borstziekte der varkens), alsmede de trichinenziekte bij de varkens. 

Ook ten aanzien van deze ziekten moeten dus voortaan de bepalingen krachtens de wet van 20 Juli 

1870 (Staatsblad no. 131) in acht genomen worden. 

Tevens worden de houders van varkens dringend gewezen op het hoog belang van de bestrijding der 

genoemde ziekten, die ook hier te lande reeds, vooral in den zomertijd, groote verliezen hebben 

berokkend. 

Smilde, 31 Juli 1888.       De Burgemeester, 

bij ontstentenis, 

de oudste Wethouder, 

H.P. SICKENS. 

Veldvruchten op stam – Smilde. 

Op Maandag 6 Aug. 1888, 

des avonds te 6 uur, in het Logement “de Oude Veenhoop” te Smilde, zullen publiek worden 

verkocht de navolgende VELDVRUCHTEN op stam staande te Smilde: 

Ten verzoeke van:  

a. den Heer JOHs. HOMAN KIJMMELL te Smilde: 

2 perceelen GRAS op de plaats aan de Kijmmellswijk, 1 perceel ROGGE aldaar, 1 perceel HAVER 

aldaar; 2 perceelen HAVER op het Noorden bij de Bat aan de Kijmmellswijk; 

b. het BESTUUR der gemeente Smilde: 

Pl. m. ½ hectare ROGGE, achter het Werkhuis; 

c. den Heer R. BOVERHUIS te Smilde: 

5 perceelen HAVER, door nummerpaaltjes aangewezen, gelegen aan de Jonkerswijk; - afkomstig van 

de Erven MEIJERINGH; 

d. den Heer E. A. SMIDT te Assen: 

1 perceel ROGGE, vooraan in het Eekhoutsblok, 1 perceel HAVER aldaar. 

Inlichtingen hiervoor geeft G. V.D. LAAN. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1888 
 
De ondergeteekende wenscht bij de verkiezing van Leden van den Kerkeraad der Israel. 

gemeente alhier, op Zondag 5 Aug. e.k., niet weder in aanmerking te komen. 

Smilde, 2 Aug. 1888.         S. POLAK. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 AUGUSTUS 1888 
 

 
SMILDE. 

Gemeente-Rekening over 1887. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-

Rekening over 1887 aan den Raad is overlegd en gedurende 14 dagen, te rekenen van en met den 

zesden dezer maand, ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen. 

Gemelde REKENING is voorts, in afschrift en tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Smilde, 3 Aug. 1888.       De Burgemeester, 

bij ontstentenis, 

de oudste Wethouder, 

H.P. SICKENS. 

De Secretaris, 

S. KOOGER. 


