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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 SEPT. 1873 
 

Veenschap 
MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN 

te Smilde. 

Laatste ZITDAG tot inning der aanslagen over 1870 en 1872 op Vrijdag 19 September 1873, ten 

huize van WIND te Smilde. 

Scha-Billetten worden Zaturdag 20 September 1873 rondgezonden. 

De Veenschapsontvanger, 

M. OLDENHUIS GRATAMA. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 19 SEPT. 1873 
 
+ Smilde, 17 Sept. Dat er enkele menschen gevonden worden, die ongevoelig zijn voor alle straffen 

en vermaningen, blijkt hier maar al te zeer. Zekeren A. en H.B., die reeds onderscheidene malen 

wegens vechterij en glazen inslaan met de justitie in aanmerking zijn geweest, alsmede H.K., allen te 

Hoogersmilde woonachtig, hebben aldaar, naar wij vernemen, in den avond van 14 Sept. j.l. weer 

schandelijk huis gehouden. Zij moeten M.H. en F.G. wreedaardig mishandeld hebben, waarbij M.H. 

een zijner vingers nagenoeg verloren heeft, terwijl bij eenigen personen door hen glazen moeten zijn 

ingeworpen. En nog poogde men, door van zulke verregaande woestheden geen aangifte te doen, 

deze voor de ingezetenen zoo lastige sujetten, uit kleingeestige vrees voor die lui, aan een 

welverdiende straf te onttrekken. Gelukkig echter zijn de baldadigheden voor onze wakkere 

veldwachters Klaasen en Kalbfleisch niet geheim gebleven. Onverschrokken en ijverig en niet 

bevreesd, zooals bij de ingezetenen van Hoogersmilde het geval is, moeten zij bovengenoemde 

sujetten, als de schuldigen van voormelde ongeregeldheden, opgespoord en tegen hen procesverbaal 

opgemaakt hebben. wij hopen, dat de bevoegde regter de schuldigen een straf zal opleggen, die ter 

waarschuwing van anderen zal strekken en hen zelf misschien tot inkeer zal brengen. 

- Werd er bij gelegenheid van de hier gehouden jaarmarkt - zie courant van j.l. Vrijdag - een 

portemonnaie ontvreemd, de schuldigen aangehouden en naar Assen getransporteerd, ter zelfder 

gelegenheid heeft C.J. alhier eene portemonnaie met nog al tamelijk veel geld verloren. Dat men 

algemeen dacht dat deze wel nimmer teregt zou komen, behoeft niet gezegd te worden. Het tegendeel 

is echter gebleken. Bedoelde portemonnaie is door M. Schaus te Hoogersmilde gevonden. Hij poogde 

dadelijk den eigenaar uit te vorschen en toen hij dien eindelijk gevonden had, heeft hij hem het 

gevondene overhandigd. Dat deze handelwijze als tegenhanger van het vorengemelde openlijk 

behoort te worden geprezen, zal ons zeker worden toegestemd. Daarom brengen wij den eerlijken 

vinder langs dezen weg onze hulde. 

Smilde 

Voorloopig berigt. 

Binnenkort, tijd en plaats nader te bepalen, zal te Smilde in publieke veilig worden gebragt 

EENE RUIME WELINGERIGTE 

Winkelbehuizinge en Schuur 

met bijgelegen Land, groot 2 hectaren, 68 aren, staande en gelegen te Smilde aan den straatweg, 

tegenover de Jonkersbrug, in de kom der plaats, ten verzoeke van Mejufvrouw HILLECHIEN STRIJKER 

te Assen. 

notaris mr. H. VAN LIER. 

Boekweit. 

De verkoop van de GARVE-BOEKWEIT van Jhr. VAN DER WIJCK zal in plaats van Vrijdag 19 Sept. 

gehouden worden 

Dingsdag 23 September e.k., 

’s middags te 5 uur, ten huize van J. SMIT aan de Norgervaart. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

 


