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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 MAART 1882

Smilde, 23 Maart. Eene gelukkig niet alledaagsche omstandigheid levert hier stof tot menige op- en
aanmerking. Er ligt hier namelijk een schip op de werf van den scheepsbouwmeester O., dat deze
laatste niet wil laten afloopen, terwijl de schipper niets vuriger wenscht dan met zijn hersteld
vaartuig de reis te kunnen aanvaarden. De reden tot het geschil moet hierin liggen, dat de schipper
niet bij magte is meer dan een klein gedeelte te betalen van de som, door O. aan de vertimmering
verdiend. De schipper nu beweert den heer O. van te voren op de hoogte te hebben gebragt van zijne
financiële omstandigheden. Wat hiervan zij, de scheepstimmerman vindt zich niet geroepen het
vaartuig van de werf te laten. Hedenvoormiddag kwam de politie uit Assen met een deurwaarder op
het terrein, doch O. bleef bij zijn gevoelen, zoodat ze onverrigter zake huiswaarts moesten keeren.
Men verwacht nu, dat vreemde werklieden ten dienste van den schipper zullen moeten opdagen.
Een gemakkelijke taak wacht hen niet, daar eenige gezonken bokken het te water laten loopen van
het schip niet weinig zullen bemoeijlijken.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend dat aan HENDERIKUS KRAMER,
wonende te Smilde, vergunning is verleend tot oprigting van eene BAKKERIJ, in het pand wijk B,
No. 604.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
SMILDE.
HOOFDELIJKE OMSLAG.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op de
Gemeente-Secretarie gedurende vijf maanden, te rekenen van en met den 22sten Maart 1882, ter
inzage zal liggen: het Primitief Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1882.
Bezwaren moeten bij den Gemeenteraad schriftelijk worden ingediend binnen drie maanden,
gerekend van af den dag der uitreiking van het aanslagbiljet.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 24 MAART 1882

De ondergeteekenden slagten in het begin der volgende week
den beroemden vetten Os,
gemest op den stal van den Heer H.H. ZWART, Logementhouder te Appelscha.
Verzoeke gunst.
Smilde, 23 Maart ’82.
S. en H. van Dam.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 MAART 1882

Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Dingsdag 28 Maart 1882, des avonds ten 7 uur, in DE NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de Heer J. VAN KONIJNENBURG van Winschoten.
Toegang voor niet-leden f 0.10 de persoon.
KENNISGEVING.
Ter Gemeente-Secretarie van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van KLAAS
PUNTER, wonende te Smilde, om vergunning tot het oprigten van eene Bakkerij in het perceel Wijk
A No. 399, staande tegenover de Norgervaart.
Op Zaturdag den 8sten April 1882, des morgens ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid
worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en
schriftelijk toe te lichten.
25 Maart. 1882.
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris

