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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 APRIL 1882

Smilde, 11 April. Hedenmorgen passeerde hier een troepje Zigeuners met twee wagens. ’t Schenen
onvervalschte exemplaren, ten minste hunne onbeschaamheid en diefachtigheid waren verbazend
groot. Bij een bakker te Bovensmilde - de Smilder politie, die schielijk opdaagde, was toen nog niet
aangekomen – kochten ze een roggebrood van 12 pond en weigerden de koopster halsstarrig meer
dan 5 cents te betalen. De overmagt werd haar echter te sterk, zoodat ze van den nood eene deugd
moest maken. Een klein eindweegs verder waren de heeren Zigeuners gelukkiger. Ze kochten weder
een brood en kozen nu zonder iets te betalen het hazepad. De bedrogen koopman had geen lust zijn
brood bij het vuile zoodje op te zoeken en liet ze gaan. Een klein, veelbelovend Zigeunertje
onderzocht in der haast de boekentasch van een schooljongen. Waarschijnlijk zou hij wel iets van
zijne gading hebben gevonden, doch nog bij tijds merkte de drager der tasch wat er gaande was. De
tolgaarders hadden niet weinig moeite het hun verschuldigde magtig te worden. De gesloten
tolboomen werden echter niet geopend, eer onze zwervers hunnen penningen hadden geofferd.
Gelukkig dat de politie de bende langs het grootste deel der gemeente vergezelde.
KENNISGEVING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan KLAAS PUNTER, wonende te
Smilde, vergunning is verleend tot oprigting van eene Bakkerij, in het pand wijk A no. 399, staande
tegenover de Norgervaart.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 APRIL 1882

Ondertrouwd:

J. OFFEREINS
en
R. HAAN.

Kloosterveen en Smilde, 14 April 1882,
Getrouwd:

STEVEN MEIJERING
en
GRIETJE DE WEERD.

Smilde, 9 April 1881.
Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden.
Getrouwd:

A. BORGGREVE,
Hoofd der school te Smilde,
en
C.S. DE WEERD,
die tevens bedanken voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Thezinge, 13 April 1882.
Eenigste kennisgeving.
Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 65 jaren en 7 maanden, onze geliefde moeder
GEERTJE VAN HAGE, Wed. van A. SPIER.
Smilde, 14 April 1882.
Uit aller naam: D. SPIER.
Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Dingsdag 18 April 1882, des avonds ten 7 uur, in DE NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de Heer R. BEUNK van Oosterhesselen.
Toegang voor niet-leden f 0.10 de persoon.
Op Dingsdag 18 April 1882,
namiddags 2 uur, zal, ten huize en ten verzoek van Mej. de Wed. AARON IS. POLAK bij de Wittewijk
te Hijkersmilde worden verkocht:
1 Eikenh. Chiffonnière,
1 KOOKKAGCHEL, 1 KLOK, 1 WINKELOPSTAND met toebehooren, TAFELS, STOELEN, GLAS- en
AARDEWERK, eenige Manufacturen, TURF, MEST en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

