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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 13 APRIL 1877

-In Junij a.s. moet hier tengevolge der periodieke aftreding verkiezing plaats hebben van 3 leden van
den gemeenteraad.
De aftredenden zijn de h.h. P. Wessemius, Joh. Wind en N.E. Servatius; de laatste is door zijn vertrek
naar Wolvega reeds nu afgetreden.
Men ziet een hevige partijstrijd te gemoet, vooral voor de ledige plaats van den heer Servatius.
’t Is te hopen, dat men de krachten niet versnippere en tijdig tot overeenstemming komen, maar aan
de liberale zijde heerscht nu nog een Babylonische spraakverwarring. Als candidaten van die zijde
hooren we vooral noemen de h.h. J.P. Hatzman, A. Spier, E. Punter, J. Roemer en G. de Jonge.
Dit lijstje zou nog zeer wel met eenige namen vermeerderd kunnen worden, maar de hier genoemde
toonen reeds voldoende aan, dat het nog niet aan geschikte personen ontbreekt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 APRIL 1877

Smilde, 13 April. Men deelt ons mede, dat in ’t begin der volgende maand hier eene keuring zal
plaats vinden van stieren uit deze gemeente. Door het gemeentebestuur is en prijs van f 25 uitgeloofd
voor den eigenaar van het dier, dat naar oordeel der keurmeesters het best aan de vereischten voldoet.
Ingezonden stuk.
Werd de zangdirecteur J. de Vries voor eenige dagen verrast met een geschenk, hem geschonken
door het gezelschap der Herv. Jongel.-Vereen. - Paasch-Maandag werd (na eerst eene voorstelling
gegeven te hebben ten voordeele van de zending) door het éénjarig zangkoor genoemden directeur,
door den president D. Hogewind, onder eene gepaste toespraak, een fraai cadeau aangeboden en hem
Ps. 134 vs. 3 door de leden toegezongen. De directeur bedankte den spreker voor de hartelijke taal en
de leden voor het verrassend geschenk, en verklaarde, dat hij gaarne de gave, die hij om niet
ontvangen had, anderen ten nutte maakte, en hoopte, dat de Vereeniging eene reeks van jaren onder
zijne leiding mogt bloeijen. Onder het gebruik van versnaperingen, afgewisseld door zang en
voordragten, bleef het gezelschap nog eenigen tijd genoegelijk bijeen.
Smilde.
X.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 16 APRIL 1877

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Ik las in uw geëerd blad van den 12den April j.l. no 85 een berigt uit de Smilde, waarbij zekere
schipper B. aan Albert Hasper te kennen zoude gegeven hebben, zijn inboedel te willen koopen, maar
zulks tot geene daadzaken, maar bij schertsen bleef; dat B. eindelijk daarvoor had geboden f 300 en
wel voor het kabinet met al hetgeen daarin was enz. Dat bij opening van dat kabinet, waarvan door
Hasper de sleutel aan B. was overhandigd, zulks aan B. niet medeviel en hij daarom van den koop
wilde afzien, als zijnde niet ernstig gemeend. Dat Hasper den koop en verkoop in tegenwoordigheid
van getuigen had gesloten en daarom het verkochte wilde leveren enz. Dit berigt is, wat aanleiding tot
dien koop en verkoop heeft gegeven, geheel en al buiten de waarheid en ben ik zoo vrij u hier een
kort overzigt der daadzaken te geven. Ik heb niet nu en dan te kennen gegeven, dat ik den inboedel
van Hasper wilde koopen. Bij gelegenheid dat ik aan hem twee varkens had verkocht, kwam ter
sprake de verkoop van die gedachte meubelen. En na die varkens aan hem te hebben verkocht, kocht
ik van hem na loven en bieden gemelde meubelen, niet anders dan vóór hij mij te kennen gaf, dat in
het kabinet ook aanwezig was een gouden oorijzer van zijn vrouw, met daarbij behoorende gouden
slot en bellen. Dat ik daarom dien koop niet heb geaccepteerd, omdat door den kooper niet was
geleverd hetgeen hij aan mij had verkocht. Dat deze mij later die goederen bij deurwaarders-exploit
had aangeboden. Dat ik, daar hij de koopschat der verkochte varkens niet wilde betalen, hem voor de
Regtbank heb aangesproken. Uit dit alles zal men zien, dat het berigt uit de Smilde hierboven
voornoemd, geheel en al buiten de waarheid is en af zal wachten hoe de regter daarover denkt. Met
de opname van bovenstaande zal u mijnheer de redacteur zeer verpligten
Smilde,
uw dw. dn.
13 April 1877.
B.

