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+ Smilde, 21 Jan. In de heden alhier gehoudene raadsvergadering is met algemeene stemmen - elf tot secretaris benoemd de heer S. Kooger, klerk ter secretarie te Zuid-Beijerland. Met hem stond op de
voordragt de heer F.J.M. Ditt te Meppel.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 JAN. 1874

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In een berigt uit Smilde, voorkomende in uwe courant van 20 dezer, wordt alleen S.P., als koopman
van het vleesch, afkomstig van de koe van den landbouwer J., opgegeven. Om nu de zaak, die reeds
openbaar is gemaakt, aan het publiek duidelijker en naar waarheid voor te stellen, gevoel ik mij
gedrongen, het verzwegene aan te stippen.
Het vleesch was door genoemden landbouwer J. aan den slager N. v. D. alhier verkocht voor eene
som van tachtig guldens (f 80). Deze echter scheen bezwaar te hebben tegen den eenmaal gesloten
koop, althans ze ging over. Nu wenschte J., na mij de verzekering gegeven te hebben, dat de koe, door
de zoogenaamde wind aangetast, nog in tijds geslagt was, met mij te handelen en na eenige
woordenwisseling raakten wij den koop klaar voor f 37.50, doch zonder huid, terwijl de slager N. v.
D. die er bij had.
De zaak zelve had welligt rustig afgeloopen, als een mijner vrienden (?) bij de overbrenging van het
vleesch zich stil had gehouden, doch, m. d. r., broodnijd doet soms wat, zoo ook hier, daar den
volgenden dag dat vleesch ten mijnen huize door den heer Mos, rijksveearts te Assen, werd
onderzocht en door hem de verklaring is afgelegd: dat het vleesch voor het gebruik van den landb. J.
wèl, maar om te verkoopen niet geschikt was.
Nu rijst de vraag:
1e. Heeft berigtgever den naam van N. v. D. opzettelijk verzwegen?
2e. Als dat vleesch voor het gebruik van den landbouwer J. geschikt is bevonden, waarom mag het
dan niet aan anderen worden verstrekt?
Smilde, 22 Jan. 1874.
S. POLAK.
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Veenschap
de Zeven Blokken.
Het Bestuur van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de LIJST van Stembevoegde Ingelanden van het Veenschap, voor het jaar
1874, ter inzage zal liggen in DE OUDE VEENHOOP van af den 27sten Januarij tot en met 7 Februarij
e.k.
Het Bestuur voornoemd:
J. JOFFERS, Voorzitter.
S.A. Hulst, Secretaris.
Op Vrijdag 30 Januarij e.k.,
’s avonds te 6 ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP, ten huize van den Heer J.K. HOMAN
te Smilde, worden ingezet:
Ten verzoeke van JACOB HENDRIKS DE VRIES, Schipper aldaar:
Een Winkelhuis
en TUIN, met bijgelegen BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD, nabij de Scheepshellingsdraai over de
Wittewijk te Smilde, kadaster Sectie E., Nos. 522, 524, 597, 742, 743 en 766, te zamen 4 hec., 24 ar.,
42 cent., en een kampje BOUWLAND, op het Nieuwe Wijkje, Sectie D., Nos. 532, groot 28 ar., 60
cent.
Ten verzoek van de Erfgenamen van wijlen de Wed. HENDRIK BOVERHUIS te Smilde:
een kamp BOUWLAND,
in het 1e Blok op Plaats 8 te Smilde, kadaster Sectie H., No. 109. groot 74 ar., 80 cent.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

