
blad 1878n2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1878 
 
Smilde, 24 Sept. Als men te Assen, volgens een der vorige nos. dezer courant, het durft wagen den 

Minister van Justitie de appelboomen te plunderen, is het dan wel wonder, dat men hier zich 

volstrekt niet ontziet, om bij particulieren een bezoek in den tuin te brengen, om niet alleen appels 

en peren te rooven, maar alles wat maar gading is, tot bieten, andivie en andere vruchten toe. 

Menigeen verheugt zich bij en verlustigt zich in het gezigt van zijne boomen, zoo vol geladen; maar 

als men er dan zoo afkomt, zegt men dikwijls: ik zou wel haast wenschen ze niet te hebben, dan kon 

men ze mij ook niet ontvreemden. Voor de politie is het moeijelijk de daders te snappen; eene plaats 

van bijna drie uren gaans kan niet overal door twee veldwachters vertegenwoordigd zijn, met den 

besten wil niet, die hun waarlijk niet ontbreekt; maar als eenige buren eens gezamenlijk eenige 

nachten op post gingen, zou er dan geen kans bestaan om die roovers eens achter de tralies te 

bezorgen. Wanneer dat eens met één gebeurde, zou het wel een weinig vrees wekken. Die nu zijne 

appels en peren wil behouden, moet ze onrijp afschudden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 SEPTEMBER 1878 
 
Smilde, 22 Sept. Het regenachtige weder in de vorige week heeft een allertreurigsten invloed 

geoefend op de laatst gezaaide boekweit, die kort geleden nog veel beloofde, maar nu weinig op zal 

leveren. De totaal opbrengst der boekweit blijft dus ver beneden het middelmatige, want het beschot 

der op den gewonen tijd gezaaide was ook in geenen deele overvloedig. 

-De spreeuwen hebben het hier tegenwoordig zwaar te verantwoorden, want ook zij zijn voor de 

consumtie geschikt verklaard en hebben in den handel eene waarde van 5 à 6 cent per stuk. Ook de 

jagers van professie rekenen ze nu de aandacht waardig en versmaden het niet er een schot op te 

lossen als ze een behoorlijk troepje in hun bereik kunnen krijgen. 

-Er bestaat een zeer groot verschil tusschen de prijzen, welke nu voor de straatvuilnis worden betaald 

en die van het vorige jaar. Terwijl toen gemiddeld 240 à 250 gulden per lading werd bedongen, 

brengt de zelfde hoeveelheid nu slechts 160 à 180 gulden op. Dit verschil ligt hoofdzakelijk in de 

mindere vrachtprijzen, welke de schippers verdienen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 SEPTEMBER 1878 
 

 
Smilde, 28 Sept. Een zeer goed werkpaard van den landbouwer B. is door eene koe van denzelfden 

eigenaar zoodanig gestoten, dat het op de plaats dood is gebleven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 OCTOBER 1878 
 

 Smilde, 27 Sept. Een voorbeeld van langdurige dienst wordt gegeven door de meid van mevrouw de 

wed. Kijmmell alhier, die vroeger te Havelte heeft gewoond. Deze meid is sedert 48 jaren bij de 

familie Kijmmell dienstbaar; zij telt thans acht en zeventig jaren en zal hare overige levensdagen in 

het huis, dat haar reeds zoo lang onder zijn dak heeft  gezien, ten einde brengen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 OCTOBER 1878 
 
Smilde, 30 Sept. Heden had alhier de herbesteding plaats voor het bouwen van een school te 

Hoogersmilde. Ingeschreven was door J. de Boer voor f 12560, J. Otten voor f 12495, J. Lijsten voor 

f 12430, B. Bos voor f 12200, P. Boerhof voor f 12160,60, F. Aberson voor f 12153, J.R. Jansma voor 

f 12113, K. van Es voor f 11972, C. Eckardt voor f 11797 en door A. Hazelaar voor f 11688. Bij de 

vorige aanbesteding was de laagste inschrijver J.R. Jansma voor f 12213. 

-Bij een schipper, liggen met zijn vaartuig in de Kijmmelswijk alhier, heerscht de roodvonk. 

 


