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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 JULIJ 1881

Topgras – Rogge – Smilde.
Op Donderdag 14 Julij 1881,
des namiddags te 5 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht:
1. VIJF KAMPEN PUIK BESTE
op stam staande Rogge
aan de Grietmanswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE
2. Een kamp TOPGRAS
achter den molen te Smilde, ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe Tonckens te Westervelde.
3. EEN KAMP
op stam staande ROGGE
te Smilde achter de woning van J.S. KRAMER Az.
N.B. De ROGGE van den Heer HOOGERBRUGGE zal des middags te 3 uur vooraf op het land worden
ingezet.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 JULIJ 1881

VERGADERING
DER

Vereeniging “Vooruitgang”
op Woensdag 13 Julij, des avonds om 7 uur, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde.
Punt van behandeling:
Het stellen van Candidaten voor den Gemeenteraad.
Smilde, 12 Julij ’81.
Namens het Bestuur,
H.C. PRINS, voorzitter.
A. SPIER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 JULIJ 1881

Smilde, 13 Julij. Toen Zaturdagavond P. de Vries, verver alhier, van zijn werk thuis kwam, werd hij
op een onaangename wijze verwelkomd door den zoon van zijn buurman A. Benthem,
scheepstimmermansknecht alhier.
P. d. V. kwam thuis omstreeks 8½ uur. Hij werd door zijn buurjongen over een paar koolplanten
aangesproken, die hem zeide dat hij even met hem mee moest gaan naar den tuin. P. d. V., die den
geheelen dag van huis was geweest, wilde eerst wat eten, waarop Benthem zoo driftig werd, dat hij
bij P. d. V. in huis ging, dezen op den grond gooide en met een kantschop hem een slag op het hoofd
gaf, waarna hij hem de kantschop op de borst zette en dreigde hem daarmede te zullen doorsteken.
Het dochtertje van P. d. V. wilde hierop haar vader helpen, maar kreeg ook met de kantschop een slag
op het hoofd, zoodat eene hoeveelheid haar van het hoofd werd gesneden. Sterke drank moet hier
weder de hoofdrol hebben gespeeld. Dien avond had men een praam van de werf laten loopen en bij
zulke gelegenheden wordt nog al spiritus gebruikt.
Naar men verneemt heeft P. de Vries aangifte van het voorval gedaan bij den burgemeester alhier, die
gelast moet hebben, daarvan procesverbaal op te maken, hetgeen geschied is door den veldwachter
v. d. Leij, zoodat A. Benthem een welverdiende straf voor deze schandelijke handelwijze niet zal
ontgaan.
Smilde, 12 Julij. Heden had hier het volgend voorval plaats. De arbeider Arent Borrel keerde terug
van Friesland, waar hij gehooid had, en dacht nu zijne oververdiende penningen huiswaarts te
brengen. Hier aangekomen, ontdekte hij tot zijn schrik, dat het zakje, waarin hij ruim f 25 bij zich
droeg, verdwenen was. Hij had het verloren, doch waar en hoe? Terugkeerende en zoekende ontmoet
Borrel den koopman L. Nieuwenhuis van Noordwolde, die het geld bij de Friesche Scheid gevonden
had en het nu aan den bezorgden Borrel overhandigde. Borrel was haast buiten zich zelve van
blijdschap.

