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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 JANUARIJ 1882 
 
Smilde, 16 Jan. De veehandelaar R.B. alhier kocht Zaturdag jl. te Appelscha eene koe van den daar 

wonenden veenarbeider F.S. de Vries voor de som van één honderd gulden, onder verpligting door 

den verkooper, om dezelve ’s avonds in de “Oude Veenhoop “ alhier te brengen, als wanneer de 

kooper aanwezig zou zijn om die te ontvangen en de bedongen prijs te voldoen. De Vries voldeed 

aan de verpligting en kwam ter bestemder tijd in genoemd logement, alwaar R.B. ook present was. 

Het beest werd op stal gezet en men ging gezamenlijk in de gelagkamer, alwaar de koopprijs zou 

betaald worden en waarin toen ook de winkelier M.B. uit Appelscha binnen kwam. De kooper haalde 

nu een bankbiljet van f 100 voor den dag om d.V. te betalen. Alvorens deze echter in het bezit 

daarvan zou geraken, raapte de winkelier M.B. hetzelve op en nam het in bezit, aan de Vries tevens 

een rekeningetje overhandigende, dat deze echter niet in ontvangst nam, van de schuld, die deze naar 

zijne bewering bij hem heeft tot nog grooter bedrag en welke hij met die f 100 zou verminderen. Dit 

geschiedde in tegenwoordigheid van verscheidene getuigen. Dat de verkooper met die handelwijze 

niet tevreden is, zal men ligt kunnen begrijpen, terwijl wij vernemen, dat door hem eene aanklagt is 

ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Met belangstelling ziet men den afloop dezer zaak te gemoet. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JANUARIJ 1882 
 

Stoombootdienst “Smilde I”. 

Door reparatie aan de boot wordt de dienst van en met Maandag 23 Jan. a.s. tot nadere aankondiging 

GESTAAKT. 

DE DIRECTEUR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 JANUARIJ 1882 
 
Smilde, 20 Jan. Tot bestuursleden der landbouwvereeniging te Bovensmilde zijn gekozen de 

volgende heeren: H.A. Venekamp, president, J.A. Suir, vice-predident; J. de Wal, secretaris, en W. de 

Jonge, penningmeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 JANUARIJ 1882 
 

Protestantenbond 

te Smilde. 

OPENLIJKE VERGADERING op Dingsdag den 24sten Januarij 1882, des avonds ten 5½ uur, in de 

Nieuwe Veenhoop. 

spreker de Heer A. ADAMA van Norg. 

Toegang vrij. 

SMILDE. 

BURGEMEESTER een WETHOUDERS van Smilde noodigen belanghebbenden uit hunne Vorderingen, 

ten, ten laste der gemeente, over het jaar 1881, te spoedigste en uiterlijk op den 15den Februarij 1882 

ter gemeente-Secretarie in te leveren.      BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

Smilde – Grondbelasting. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart dat het Kohier van de Grondbelasting, 

dienst 1882, door den Provencialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter invordering aan 

den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn aanslag op den bij de 

wet bepaalden voet te voldoen. 

Smilde, 21 Jan. 1882.       BOELKEN, Burgem. 


