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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 5 FEBRUARI 1884

Smilde, 3 Febr. Wordt thans in de dagbladen melding gemaakt van legio bedriegerijen,
benadeelingen van geldelijken aard op aller mogelijke wijzen, als tegenhanger verdient het volgende
eene eervolle vermelding. De heer Wald, fabrikant in wollen goederen en groot handelaar te
Groningen, bezocht Vrijdag j.l. zijne klanten alhier. Toen hij zich ten huize van den koopman M.
Zadoks bevond, bemerkte hij tot zijne groote ontsteltenis, toen hij iets uit zijne portefeuille wilde
nemen, dat deze, waarin circa f 3000 aan bankpapier was geborgen, niet meer in zijn bezit was.
Dadelijk ging hij terug om het verlorene zoo mogelijk weder terug te bekomen en vervoegde zich te
dien einde bij de winkeliers, die hij korten tijd bevorens zijne manufacturen te koop had
aangeboden. Het was alles vruchteloos. Reeds begon de heer W. aan het terug vinden van zijne
gelden te wanhopen, toen de heer P. Magnus hem tegemoet snelde en met de vondst der portefeuille
met inhoud, die hij vermoedde het eigendom van de heer W. te zijn, bekend maakte.
Deze ging nu met den koopman M. naar huis, die hem alles in ongeschonden staat ter hand stelde,
De heer W. was vroeger op den dag ten huize van meergemelden koopman, die toen voor zijne
zaken afwezig was, terwijl deszelfs echtgenoote hem (den heer W.) nog gelden van eene rekening
voldeed en later genoemde portefeuille te harent ontwaarde.
Daar zij alleen was, had zij geene gelegenheid, om iemand hiervan te verwittigen en wachtte de
komst van haar echtgenoot. Of nu de heer W. een stoffelijk blijk van erkentelijkheid voor de
eerlijker en trouwe handelwijze van genoemden koopman heeft gegeven, is ons onbekend; maar
wel, dat hij hem en zijne echtgenoote zijn innigen dank betuigde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 FEBRUARI 1884

SMILDE.
Loting - Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbenden:
dat de LOTING voor de Nationale Militie, van de lichting 1884, zal plaats hebben in het
Gemeentehuis te Assen op Donderdag den 21sten Februari 1884, des middags ten twaalf uur;
dat ieder ingeschrevene in persoon bij de Loting behoort tegenwoordig te zijn, doch bij verhindering
kan worden vervangen door vader, moeder of voogd, en zoo deze mede niet verschijnt het trekken
zal geschieden door den Burgemeester;
dat ieder, die recht op vrijstelling van den dienst meent te hebben, daarvan bij de Loting behoort
kennis te geven;
dat door of van wege de Lotelingen, die recht meenen te hebben op vrijstelling wegens
broederdienst, of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde getuigschriften
behooren te worden aangevraagd ter Gemeente-Secretarie van Smilde op Vrijdag 22 Februari
1884;
zullende ieder belanghebbenden, ter bekoming van het noodige bewijs, moeten aanbieden twee ter
goeder naam en faam staande meerderjarige mannelijke ingezetenen dezer gemeente;
dat bovendien door de Lotelingen die aanspraak maken op vrijstelling wegens broederdienst bij de
aanvrage in de vorige zinsnede bedoeld moet worden overgelegd de bewijzen van ontslag van de
broeders die gediend hebben.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 8 FEBRUARI 1884

Smilde, 7 Febr. Gisteren ontving de koopman P. Magnus alhier, als blijk van erkentelijkheid, van
den groothandelaar W. uit Groningen, die jl. Vrijdag ten zijnen huize eene portefeuille met ruim f
3000 had laten liggen en die door genoemden M. gulhartig werd teruggeven (zie no. 30 van dit blad)
een prachtig cadeau, bestaande in een …. koek.
De heer M., getroffen door deze wijze van dankzegging, is voornemens heden dat zoete gebak, goed
geconserveerd en netjes ingepakt aan den handelaar en gros in Gruno’s stad terug te zenden.

