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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1881 
 

Op Maandag 15 Aug. 1881, 

des avonds 6 uur, zal. in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer 

W.J. BOELKEN, Burgemeester te Smilde, worden verkocht: 

EEN KAMP 

Paardeboonen, 

staande achter de woning van den Verkooper. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1881 
 Hoogersmilde, 9 Aug. Toen de arbeider H. Klok alhier hedenmiddag van zijn werk huiswaarts 

keerde, ontdekte hij tot zijn schrik, dat eene ruit was ingeslagen en dat een of meer dieven zich 

zodanig een toegang in zijne woning hadden gebaand, nadat te vergeefs was beproefd door de schuur 

het huis binnen te dringen. 

Den oppassende arbeider zijn 19 gulden, benevens eenige gouden en zilveren voorwerpen 

ontvreemd. 

Schouw – Smilde. 

Waterleidingen. 

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

SCHOUW over de aan hun toezigt onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 

21sten Augustus en den 1sten September 1881. 

Zij noodigen dientengevolge de onderhoudpligtigen uit, den bestaande gebreken zoo spoedig 

mogelijk en in ieder geval vóór den 26sten Augustus 1881 te herstellen en brengen daartoe in 

herinnering de volgende bepalingen van het Provinciaal Reglement op de Waterleidingen: 

Art. 12. De onderhoudpligtigen zijn gehouden, ieder voor zoo veel hem aangaat, de Waterleidingen 

te brengen en ten allen tijde te onderhouden in zodanigen staat, dat zij geschikt zijn  om het water 

naar behooren te ontvangen en af te voeren. De breedte en diepte, welke de Waterleidingen daartoe 

behooren te hebben, wordt door het toezigthebbend bestuur bepaald. 

Art. 13 De onderhoudpligtigen moeten vóór elke schouw de Waterleidingen brengen op de naar het 

vorig artikel bepaalde breedte en diepte, haar zuiveren van alle biezen, ruit en andere waterplanten, 

daarin de zandplaten wegruimen, de kanten afsteken en al het losgemaakte uit de Waterleidingen 

dadelijk ophalen en op den wal zetten of wegvoeren. 

Art. 14. De voorwerpen tot de Waterleidingen betrekkelijk zullen in zoodanigen staat worden 

gebragt en onderhouden, dat ze een voldoend vermogen voor den waterafvoer hebben en die niet 

belemmeren.       BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 AUGUSTUS 1881 
 
Smilde, 11 Aug. Het jaar 1881 belooft in alle opzigten een goed aardappeljaar te zullen worden. De 

kwaliteit laat niets te wenschen over en het beschot is ruim, terwijl van de bekende ziekte niets, of 

althans zoo goed als niets wordt gehoord. Ondanks de lage prijzen der eetaardappelen wordt door de 

meelfabriekanten goed geld besteed. 

Amerikanen koopen ze op tegen f 1.10, Turken enz. tegen f 1.25 per mud. 

Aan allen, die van hunne deelneming in onze smart deden blijken, brengen wij onzen OPREGTEN 

DANK. 

Smilde, 10 Aug. 1881.      Wed. G. TEN OEVER en Kinderen 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1881 
 

Smilde, 12 Aug. Het vaartuig van schipper G. Schuring is bij Schokland met een lading steenkool aan 

den grond geraakt en gezonken. 


