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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 JULIJ 1878 
 

 
Smilde, 23 Julij. Het verbazend groot aantal bunders,dit jaar met aardappelen bepoot, staat uitermate 

gunstig. De landbouwers hebben dus hoop op een ruimen oogst en de aardappelmeelfabriekanten 

verwachten ten gevolge van den overvloed goedkoope aardappelen te zullen bekomen. De handel bij 

voorkoop staat dan ook geheel stil, hoewel de landbouwers gaarne de voortzetting tegen den ouden 

prijs f 1.25 per hectoliter, zouden wenschen. 

Dat deze streken intusschen wel reeds bekend staan wegens het veelvuldig aardappelverbouw kan 

o.a. hier uit blijken, dat ook door een firma te Sappemeer alhier een commissionair is aangesteld. 

Rogge - Smilde. 

Op Zaturdag 27 Julij 1878, 

des avonds te 5 uur, ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van  

DE ROGGE, 

op stam staand te Smilde op de plaats, in den afgeloopen winter door den heer GAUKE NUIS 

verkocht.  

Notaris: Mr. Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 JULIJ 1878 
 

 
Smilde, 24 Julij. Had men bij de Israël. gemeente alhier de hoop, spoedig in het bezit van een 

godsdienstonderwijzer te geraken, die hoop is totaal den bodem ingeslagen, daar de heer E. Koster, 

thans die functie uitoefenende te Zaandam en die eerstdaags eene proefdienst hier zou doen, een 

beroep heeft ontvangen naar Coevorden, dat hij wel zal verkiezen boven dat naar Smilde, omdat het 

salaris daar hooger is. 

 

 Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de 

eerste suppletoire kohieren van den Hoofdelijke Omslag en der belasting op de Honden, dienst 

1878, zijn opgemaakt en gedurende 14 werkdagen. te rekenen van en met Donderdag den 25sten 

dezer, op de gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

INKWARTIERING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de door hen 

herziene LIJST, bevattende de namen van de inwoners dier gemeente die tot het verleenen van 

inkwartiering en onderhoud van krijgsvolk in aanmerking komen, in den gang van ’t Gemeentehuis is 

aangeplakt en gedurende 14 werkdagen, te rekenen van en met Donderdag den 25sten dezer, op  de 

Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP 

Molenwijk en Aanhorigheden 

TE SMILDE 

maakt bekend, dat van af  heden, gedurende acht dagen ter visie zijn nedergelegd te Smilde bij J.K. 

HOMAN, de bijzondere kohieren van Omslagen, opgemaakt: 

a. van het daarstellen van den weg bijlangs de Suermondswijk te Smilde, voorlangs de perceelen van 

GERRIT VENNIK; 

b. van het daarstellen van den weg bijlangs de Suermondsweg te Smilde, voorlangs de perceelen van 

Mevrouw de Wed. TONCKENS. 

Smilde, 25 Julij 1878. 

Het Bestuur van het Veenschap voornoemd:   H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 


