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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Bij dezen heb ik het genoegen u te kunnen meedeelen, dat ook de directie onzer boot “Smilde I” 

voor eenige dagen reeds besloten heeft aan de oud-strijders van 1831, ter gelegenheid der groote 

feesten te Assen, kosteloos vervoer toe te staan per eerste kajuit. 

Smilde, 3 Sept. ’81.         J. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 1e kwartaals kohier van het 

Patentregt, dienst 1881/82, door den Provincialen 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. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 SEPTEMBER 1881 
 

Paaschlo – Smilde – Molenwijk. 

TE HUUR 

het Plaatsje PAASCHLO met pl. m. 7 hectaren; het LAND te aanvaarden 1 Nov. 1881, het HUIS met 

ERF 1 Mei 1882. Informatiën bij JOCHEM DIJKSTRA te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1881 
 
Smilde, 5 Sept. Naar wij vernemen heeft de heer Scholten te Groningen zijn lasthebber alhier 

geschreven, het koopen van fabrieksaardappelen vooreerst te staken. Enkele landgebruikers, die voor 

1.25 per H.L. niet wilden verkoopen en nog al veel kunnen afschepen, zijn daarover teleurgesteld. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In uw nommer van Maandag ll. komt een ingezonden stukje voor, waarin wordt gemeld, dat de 

directie der stoomboot “Smilde I” reeds voor een paar dagen besloten heeft aan de oud-strijders van 

1831 kosteloos vervoer toe te staan per eerste kajuit. Het komt schrijver dezes vreemd voor, dat van 

dit besluit eerst melding zou zijn gemaakt, nadat het reeds eenige dagen genomen was; hij meent dan 

ook zeker te weten, dat het bestuur der boot eerst tot dit kosteloos vervoer heeft besloten, toen het 

bekend was dat schipper Hatzman daartoe zijne schuit beschikbaar stelde. De voorstelling, welke de 

inzender van bedoeld stukje aan de zaak geeft, is dus niet juist en weinig fraai te noemen. 

Met de opname dezes zult gij verpligten 

uw dw. dienaar 

Smilde, 5 Sept. 1881.        X. 

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, ten verzoeke van de Weduwe en Erven LENSE 

CORNELIS BOER, op 

Vrijdag 16 September 1881, 

des morgens om elf uren, ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, publiek bij palmslag 

verkoopen: 

EENE OPSTREKKENDE 

Boerenplaats, 

bij de Kerk te Hoogersmilde, bestaande uit Huis en Erf, Groenland en Bouwland, te zamen 3-88-60 

groot, twee kampjes GROENLAND over de Fledderusbrug en twee kampjes GROENLAND en een 

perceel HEIDEVELD naast de plaats van Spier, alles te Hoogersmilde, en de helft van een stuk 

HOOILAND, het Lot, in de gemeente Dwingelo, voor het geheel 4-47-50 groot. 


