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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 SEPTEMBER 1878 
 

Aardappelfabriek. 

Men wenscht in correspondentie te komen met IEMAND, die de bekwaamheid bezit en genegen is 

om als DIRECTEUR op te treden in eene bij getroffen accoord te Smilde op te rigten fabriek. 

Adres, franco brieven, motte fabriek, bij het bureau dezer Courant. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 
 

Haver – Smilde. 

Op Maandag 23 September 1878, 

des middags te 4 uur, op gronden, gelegen aan de van Lierswijk te Smilde achter SIERT VOS, 

publieke verkoop van 

circa 25 vim in hokken staande 

HAVER 

Ten verzoeke van de Weduwe en Erven van wijlen den Heer J. OFFEREIN te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

Smilde, 20 Sept. We vernemen, dat op de begrooting der gemeentelijke uitgaven de post voor 

subsidie aan het burgerlijk armbestuur ruim f 2900 bedraagt. 

Uit de kas ad pios usus ontvangt het armbestuur eene jaarlijksche bijdrage van 800 gulden. 

In het werkhuis worden ongeveer 20 personen verpleegd. 

Smilde, 21 Sept. Bij ééne der sluizen op de hoofdvaart is een schippersknecht treurig verwond. 

Zijne hand werd tusschen de deuren bekneld, met het ongelukkig gevolg, dat twee vingers geheel 

werden verpletterd. 

Smilde, 23 Sept. In het laatst der vorige week heeft een hond van den koopman R. alhier een kind 

van den arbeider S.O. drie gaten in den arm gebeten. Daar het ondier wegens kwaadaardigheid niet 

meer te gebruiken was en om verdere onheilen te voorkomen, werd het, met toestemming van den 

eigenaar, door den heer H. doodgeschoten. 

Het Bestuur van het Veenschap MOLENWIJK en AANHOORIGHEDEN te Smilde maakt bekend, dat van 

af heden, gedurende dertig dagen, ter inzage is nedergelegd, te Smilde ten huize van J.K. HOMAN en 

te Hooghalen ten huize van G. KUIPER, de TABEL van 

Wegen en Voetpaden, 

onder het Veenschap behoorende. 

Smilde, 24 September 1878. 

H.S. GRATAMA, voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 SEPTEMBER 1878 
 
Smilde, 22 Sept. Van tijd tot tijd worden in de nieuwsbladen voorbeelden van buitengewone 

ligchaamskrachten vermeld; wij kunnen die met één vermeerderen. Gister zagen we eene vrouw, de 

weduwe Oosterhof, ruim drie en tachtig jaren oud, aardappelen delven even vlug en “kregel” als 

haar zoon, die naast haar stond en misschien half zoo oud is. Dat werk verrigt ze thans steeds alle 

dagen. 


