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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1875 
 
Smilde, 14 Sept.  Met genoegen verneemt men, dat het onzen veldwachters gelukt is den dader op te 

sporen van de opligterij hier op van Lierswijk op 31 Julij ll. gepleegd (zie berigt uit Smilde, 

voorkomende in no. 181 dezer courant). Zekere van Dijk, toen ontslagen uit ’s Rijks gestichten te 

Veenhuizen, waar hij zich thans reeds weder bevindt, had op het werk, waar Jager en Tingen 

werkzaam waren, rondgeloopen en is daar de woonplaats en familiebetrekkingen van dezen gewaar 

geworden, waarna  hij de opligterij gepleegd heeft. Hij moet dit jl. Zondag, toen de veldwachters 

hem te Veenhuizen in verhoor hadden, hebben bekend. 

AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Maandag den 20sten September 

1875, AAN TE BESTEDEN: 

1
e
. De Straatverlichting van af 1 October tot en met 31 December 1875. 

2
e
. De levering van Petroleum en Turf voor de vier gemeente-scholen, voor het aanstaande 

winterseizoen. 

De VOORWAARDEN zijn ter lezing op de Secretarie der gemeente, terwijl de inschrijvingsbilletten 

en de monsters van de Turf aldaar moeten bezorgd worden op den dag der aanbesteding, des 

voormiddags ten 10 uur. 

Burg. en Weth. voornoemd: EBBINGE. 

De Secretaris: S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 SEPTEMBER 1875 
 
Smilde, 16 Sept. Het aardappelrooijen is hier thans in vollen gang. Wanneer men de aardappelakkers 

passeert, dan ziet men eene bedrijvigheid, alsof er eene wedstrijd plaats had. Van de ziekte hoort 

men weinig en het beschot is goed. Menig landman ontvangt reeds een aardig sommetje voor zijne 

aardappelen, die hij aan den fabriekant heeft verkocht door tusschenkomst van een commissionair en 

die nu geleverd worden. 

Op de boekweitvelden, waarvan de opbrengst stof tot tevredenheid geeft, is ook eene algemeene 

opstand uitgebroken. Jong en oud, mannen en vrouwen onder den arbeidende stand begeven zich ’s 

ochtends reeds derwaarts, wanneer de sombere nacht ’t aardrijk nog met zijn zwarter sluijer omgeeft, 

en ook de landlieden bewijzen, door getrouwe opkomst, het boekweitveen reeds vroeg de honneurs. 

Wanneer dit fraaije weder nog eenigen tijd aanhoudt, dan zullen de voorraadschuren goed gevuld 

worden en de landbouwers stof tot tevredenheid hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 SEPTEMBER 1875 
 

Verkooping, 

op Zaturdag 25 September a.s., 

te drie ure, ten verzoeke van den Heer E. KNOTTNERUS te Smilde, van 

een bunder AARDAPPELEN, 

op stam staande op Nieuw-Salvert bij de Leembrug aldaar.  A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1875 
 

AANBESTEDING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Maandag den 27sten September 

1875, AAN TE BESTEDEN: 

De levering van Petroleum ten dienste der straatverlichting en openbare scholen, voor het 

aanstaande Winter-saizoen. 

De VOORWAARDEN zijn ter lezing op de Secretarie der gemeente, alwaar tevens de 

inschrijvingsbilletten moeten bezorgd worden op den dag der aanbesteding vóór des morgens tien 

uur. 

Burg. en Weth. voornoemd; EBBINGE, Burgemeester. 

        S. KOOGER, Secretaris. 

 


