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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 13 APRIL 1889

Smilde, 12 April. Gisteren kwam hier een landlooper bij de woning van J. B. op de Nieuwe wijk.
Niemand anders dan een klein meisje was te huis. Toen ze even naar buiten ging, drong de
vreemdeling naar binnen en sloot de deur. Het kind liep nu om hulp naar de buren, op wier
nadering de indringer het raadzaam vond het hazenpad te kiezen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 APRIL 1889

SMILDE.
Jacht en Visscherij.
De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt bekend, dat ter Secretarie kosteloos verkrijgbaar
zijn de aanvragen ter bekoming van Jacht- en Visschacten en die ter verkrijging van kostelooze
vergunning voor de Visscherij, beide voor het seizoen 1889/1890.
Smilde, 8 April 1889.
De Burgemeester,
M.A. HOOGERBRUGGE.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend:
dat op heden ter Gemeente-Secretarie ter inzage is gelegd een verzoek met bijlagen van JAKOB
KOEKOEK, wonende te Smilde, om vergunning tot het oprichten van een Slachterij, in het pand aan
de N.-W. der Hoofdvaart, wijk B nummer 175,
dat op Zaterdag den 27sten April 1889, des voormiddags ten 9½ uur, ten Gemeentehuize
gelegenheid zal worden gegeven om tegen het oprichten dezer inrichting bezwaren in te brengen en
deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, en
dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór
evengenoemd tijdstip op de Secretarie der gemeente van de ingekomen schrifturen kunnen kennis
nemen.
Smilde, 13 April 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris,
S. KOOGER.
SMILDE.
Schouw over de Wegen en Voetpaden.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW
over de aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de laatste week
van de maand April 1889.
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.
Gevraagd, terstond of met een Mei 1889,
2 Scheepstimmerknechten,
hun werk grondig verstaande, bij
L. OSSEL te Smilde.
Zomerdienst.
DAGELIJKS, behalve Zondags, van Smilde op Assen.
J.P. HATZMANN.

