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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 OCTOBER 1878

Smilde, 17 Oct. Men verhaalt ons het volgende: De landbouwer de V. alhier kocht Dingsdag te
Zuidlaren een jong paard, zeer naar zijn zin, en draagt aan zekeren J.M. van Appelscha op om dit
voor hem te huis te brengen, zullende M. daarvoor f 1 ontvangen, waarvan hij dadelijk f 0.50 in
handen krijgt. Hierop vertrekt de landbouwer en M. verkoopt, eer hij Zuidlaren uitgaat, het hem
toevertrouwde paard en koopt een oud paard weer. Hiermede gaat hij naar Smilde en verkoopt alhier
ook dat oude paard, dat hem evenwel niet dadelijk wordt betaald. J.M. gaat zonder paard, maar met
overgehouden geld naar den landbouwer de V., zeggende dat hij voor hem een goede negotie had
gedaan, maar met deze negotie was de V. op lange na niet tevreden en de zaak is, naar we vernemen,
in handen van de politie. Wij zijn nieuwsgierig hoe dit zal afloopen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 22 OCTOBER 1878

Smilde, 20 Oct. Gisteravond werd op de zaal van den heer J.H. Wind alhier het geannonceerde
Israëlitische bal gehouden. Een zeer groot getal danslustigen was opgekomen en vierde vrolijk feest.
De bediening van den heer Wind was goed en de bekende muziek van den heer van Buuren heeft
haar roem flink gehandhaafd. Alles werkte zamen tot een bal, ’t welk bij zeer velen genoegelijke
herinneringen zal achterlaten.
Smilde, 20 Oct. De jagt geeft allerlei avonturen. Soms treft de jager een zeer gelukkigen dag, zoodat
hij ’s avonds met een ruim gevulde weitasch terug keert, en een volgende keer heeft hij den
geheelen dag naauwelijks de gelegenheid om een enkel schot te doen. Wat echter niet dikwijls
voorvalt, gebeurde gister te Hoogersmilde; de heer van Veen had het geluk, toen hij gistermorgen
uitging, in de nabijheid van zijn huis een waterotter te dooden. ’t Was in zijn soort een zeer groot
exemplaar. Door onderscheidene personen zijn hier meer van die dieren gezien.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 OCTOBER 1878

Raadsvergadering.
Smilde, 22 Oct. Afwezig de heer Fledderus.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een resolutie van den Comm. des Konings , waarbij tot leden van het collegie van zetters zijn
herbenoemd de heeren H.P. Sickens en Johs. Drenthen;
b. een resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het eerste suppletoir kohier der
hondenbelasting, dienst 1878;
c. een resolutie van Ged. Staten, waarbij de ontvangst wordt berigt van het raadsbesluit van 5 Sept.
jl. no. 2, tot toekenning aan het burg. armbestuur van een subsidie uit de gemeentekas, voor 1879,
van f 2950;
d. het proces-verbaal van kas-verificatie bij den gemeente-ontvanger, dd. 7 October j.l., en
e. een resolutie van Ged. Staten, waarbij de gemeente-rekening over het jaar 1877 wordt afgesloten.
2. Wordt vastgesteld het eerste suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1878, tot een
bedrag van f 238,65, nadat vooraf was aangenomen het voorstel van den heer Sickens om E.J.
Rodenhuis van het kohier te schrappen.
3. Op voorstel der voorzitters wordt zonder stemming besloten, om een door het dagelijksch bestuur
opgemaakt ontwerp-besluit tot wijziging van het tarief waarnaar den hoofdelijken omslag wordt
geheven, in handen te stellen van de heeren Hoogerbrugge, Homan Kijmmell en de Vries, tot
onderzoek en rapport in de volgende vergadering.
4. Naar aanleiding eener missieven van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid worden
burg. en weth. gemagtigd, om, onder goedkeuring van Ged. Staten, aan den “Staat der Nederlanden”
te verhuren een huis en erve, ingerigt tot post- en telegraafkantoor en tot woning van den directeur,
voor de som van vijfhonderd gulden ’s jaars en verder op zoodanige voorwaarden, als hun, in het
belang der gemeente, nuttig en noodig zal voorkomen.
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