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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1877

Smilde, 30 Julij. Onderstaande gebeurtenis, die jongstleden Donderdag te Hoogeveen op de
beestenmarkt voorviel, mag niet aan de publiciteit onttrokken worden. De veehandelaar Willem
Kalsbeek alhier was er ook om te koopen en te verkoopen. Hij had eene koe gekocht van een
persoon, wiens naam hij in zijn boekje had opgeschreven, voor de som van f 98. Hij was in eene
tapperij en betaalde de koe. Toen hij even daarna buiten kwam, vroeg hem eene vrouw wie de
eigenaar van het gemelde beest was, waarop W.K. zich als zoodanig opgaf. Zij vroeg hem nu, wat hij
daarvoor besteed had, wat hij eerst niet wilde zeggen, maar op haar verzoek en omdat haar
echtgenoot de verkooper was maakte hij haar daarmede bekend. Zij werd toen zeer opgewonden en
verklaarde geen genoegen in den koop en verkoop te willen nemen. De koopman schertste met haar,
daar hij de koe wettig had gekocht en betaald. Kalsbeek ging in een logement en mengde zich daar
onder de bezoekers, maar was niet weinig verwonderd, toen hij, weer buiten gekomen, de koe niet
meer zag. Welk onderzoek hij ook instelde, alles bleef vruchteloos. Bij een paar veldwachters, die hij
met de zaak bekend maakte, kreeg hij ook geene inlichting of hulp, daar zij zeiden, dat zij er zich
wegens de drukte niet mede konden bemoeijen. Eindelijk lukte het K. te weten te komen, dat de man
en de vrouw op het Hollandscheveld woonden. Hij ging daarheen en ontmoette de vrouw, die de koe
aan een touw had, welke koe hij haar weder ontnam. Vele bewoners van het Holl.veld waren
getuigen van dit voorval en gaven luide hunne afkeuring over het gebeurde te kennen. K. kwam
intusschen met het beest te laat in Hoogeveen terug en had daardoor nog al veel schade. Het is te
hopen, dat de politie te Hoogeveen de zaak eens onderzoeke en de noodige vervolging instelle.
-De heer Linssen, ontvanger der directie belastingen, in- en uitgaande regten te Arcen (Limburg) en
als zoodanig hier benoemd, is jl. Vrijdag gearriveerd en heeft Zaturdag daaraanvolgende het
rijkskantoor van den surnumerair, den heer Eelsing, overgenomen. Dat kantoor blijft gevestigd ten
huize van den heer Lasche alhier.
Rogge - Haver.
SMILDE.
Op Maandag 6 Augustus 1877,
des namiddags te 3 uur, op het land te Smilde, publieke verkoop van
twee kampen
in hokken staande ROGGE
(Zeeuwsche) aan de Meesterswijk.
1 kamp beste HAVER, op stam aan de opgaande Meesterswijk; aanwijs door A. SOER.
4 kampen beste HAVER aan de Norgervaart achter de Wed. DE ROO; aanwijs door den Kastelein
D.B. VRIEZE aan de Norgervaart, ten verzoeke van den Heer MOZES COHEN te Assen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1877

Smilde, 1 Aug. Onder de bruggen, welke in deze gemeente over de hoofdvaart liggen, zijn er nog
altijd die een zeer treurig figuur maken en onder deze mag de zoogenaamde Grietmansbrug wel eerst
worden genoemd. Men deelt ons mede, dat pogingen zijn aangewend, om ook die brug aan het Rijk
over te dragen. Tot nu toe hebben de onderhandelingen echter niet gebaat, wijl het Rijk voor de
overname een vergoeding vraagt van 6000 gulden.
-We vernemen dat, ten behoeve van den bouw van ’t postkantoor alhier, gebruik is gemaakt van het
aanbod, gedaan door den heer Joh. Wind, van wien het benoodigde terrein voor f 650 is aangekocht.
Het al of niet bouwen van een telegraafkantoor hangt nog altijd in ’t onzekere.

