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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 25 Febr. Dat straatjongens zich soms op vreemde wijze kunnen vermaken is bekend. In den
loop dezer week echter werd hier iets verrigt, dat gelukkig tot de zeldzaamheden behoort. Eenige
veelbelovende jongelui hadden eene kat, de lieveling van eene bejaarde vrouw, weten te bemagtigen.
Het arme dier werd op de gruwelijkste manier gemarteld en toen zieltoogende naar de eigenares
gebragt, waar het terstond bezweek, Het akeligste van dit stuitende voorval is zeker, dat volwassen
personen met blijken van innig welgevallen de “aardigheid” der bengels bijwoonde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 MAART 1882

Verveeners te Smilde
worden verzocht de VERGADERING te komen bijwonen, om de belangen der werkzaamheden te
bespreken, op Dingsdag den 7den Maart, des avonds om 7 uur, in DE OUDE VEENHOOP.
NAMENS HET BESTUUR.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 MAART 1882

Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Vrijdag 3 Maart 1882, des avonds te 6½ uur, in DE NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de Heer A.E. VAN EERDE te Oosterwolde.
Toegang voor niet-leden f 0.10 de persoon.
Hondenbelasting – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat het primitief
kohier van de Belasting en de Honden, dienst 1882 op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen
van en met Donderdag den 2den tot en met Vrijdag den 17den maart 1882.
Bezwaren moeten vóór 17 Maart 1882 aan de Gemeenteraad schriftelijk worden ingediend.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
Het eerste kohier, omslag GROND, dienst 18882, ligt ter visie van af 2 Maart 1882, gedurende acht
dagen, te Smilde bij de Weduwe HOMAN en te Hooghalen bij G. KUIPER.
Smilde, 1 Maart 1882.
Het Bestuur van het Veenschap voornoemd:
H.S. GRATAMA, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
Waarschuwing.
De ondergeteekenden ALBERT en JAN JOFFERS, Verveeners, wonende te Smilde, gelezen hebbende in
de Drentsche Courant van Maandag j.l., dat Notaris TELLEGEN (Notaris VAN LIER te Assen weigerde
den verkoop, omdat ondergetekenden daartoe niet medewerkten) op Zaturdag a.s., den 4den Maart
1882, ’s avonds zes uur, ten huize van DE VRIES aan de Norgervaart, ten verzoeke van JOCHEM MAAS
te Opeinde, zal verkoopen een perceel HEIDEVELD met BOVENVEEN nabij den Witterweg onder
Assen, kadaster sectie P no. 592, groot 4 hectare, 99 are, 20 centiare, afkomstig van KLAAS VAN
VEEN.
WAARSCHUWEN bij dezen ieder, zich met dien verkoop in te laten, daar ondergeteekenden voor de
helft zijn eigenaren van dat perceel, en tot den verkoop Notaris TELLEGEN geen last hebben gegeven,
en JOCHEM MAAS alleen tot den verkoop niet is geregtigd.
Ondergeteekenden hebben dan ook bij deurwaarders-exploit aan JOCHEM MAAS en Notaris TELLEGEN
uitdrukkelijk dien verkoop verboden.
Een ieder zij dus gewaarschuwd, daar ondergeteekenden hun verhaal in regten zullen zoeken.
Smilde, 1 Maart 1882.
A. JOFFERS.

J. JOFFERS.

