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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 OCTOBER 1872 
 
+ Smilde, 27 Oct. Tengevolge periodieke aftreding van vijf gemagtigden in het kiescollegie zijn 

heden herbenoemd de heeren A. Hoogeveen, F. Strik en J.R.T. Tellegen;  benoemd de heeren A.S. van 

Veen en A.D. Pot. 

Boekweitenveen - Smilde. 

Op Maandag 4 November 1872, ’s avonds te 5 uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, 

publiek worden verhuurd: 

21 perceelen 

Boekweitenveen, 

gelegen op de Plaats NIEUW SALVERDT te Smilde. 

Aanwijzing en inlichting te bekomen bij den Heer E. KNOTTNERUS aldaar. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 OCTOBER 1872 
 
+ Smilde, 28 Oct. Een schipper, in Friesland wonende, verkocht en leverde in het begin van dit jaar 

aan een ingezetene alhier eene lading mest. Een gedeelte van den bedongen prijs werd dadelijk door 

hem ontvangen en later nog wat, en voor het resterende kreeg hij een bewijs. In de vorige week 

verzocht de schipper den kooper om het restant dat hij nog te goed had, doch de kooper scheen hiertoe 

ongenegen. Na eenige woordenwisseling echter presenteerde hij hem f 5, waarmede de schipper niet 

tevreden was. Eindelijk komt het zoover dat er tien gulden op tafel wordt geteld, ook daarmede neemt 

de schipper geen genoegen. Inmiddels vraagt de ander hem het bewijs af, hetgeen hij ter goeder trouw 

afgeeft, maar naauwelijks had de kooper dit in zijn bezit, of hij bergt het weg, strijkt het op tafel 

getelde geld ook weer op en wijst den schippet als het ware de deur. Na mooi praten, om althans het 

bewijs dan maar terug te mogen hebben, wat echter niets baatte, begaf de man zich naar onze 

veldwachters Klaasen en Kalbfleisch en deelde hun het voorgevallene mede, waarop deze zich 

terstond ten huize van den ingezetene begaven. Naar wij vernemen was deze er ook toen niet dadelijk 

aan toe ’t bewijs af te staan, doch dat moet hun na eenig praten gelukt zijn. De veldwachters hebben 

van een en ander procesverbaal opgemaakt. Het is te hopen, dat, indien daartoe termen mogten 

bestaan - waaraan wij niet twijfelen - deze zaak zoo gestreng mogelijk worde vervolgd. Gaan 

practijken als deze op, dan zou menigeen er het slagtoffer van kunnen worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2  NOVEMBER  1872 
 
+ Smilde, 31 Oct. Heden is ’t den heer H.C. Prins alhier gelukt op de Molenwijk een vos te schieten, 

naar we meenen een rekel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5  NOVEMBER  1872 
 
+ Smilde, 1 Nov. Volgens eene globale schatting worden hier dezen herfst voor tien à twaalfduizend 

gulden aardappels aan de fabrieken afgeleverd; een aardig sommetje voorwaar. En zeer waarschijnlijk 

zal dit meer en meer toenemen, dewijl men leert inzien, dat aardappelverbouw voor de fabrieken, ook 

bij lagere prijzen dan thans, een zeer voordeelige verbouw is. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7  NOVEMBER  1872 
 
+ Smilde, 5 Nov. Hedenvoormiddag had hier de publieke verpachting plaats van ’t regt van tolheffing, 

met gebruik van tolhuis en tuin, aan den tolboom bij den kunstweg aan de Norgervaart in deze 

gemeente. Daarvoor waren ingekomen drie inschrijvingsbiljetten, als van: 1
e
. A.J. Douwes ad  

f 180.25, 2
e
. J. Post ad f 208.66½ en 3

e
. F. Post ad f 200.50, allen te Smilde wonende. Aan J. Post is, 

als hoogste inschrijver, de tol gegund, en wel gedurende de drie eerstvolgende jaren, ingaande 1 Mei 

1873. 


