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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 SEPTEMBER 1869 
 
Smilde, 12 Sept. Dat men veldvruchten bij rustig weer den eersten dag maait en den anderen te huis 

haalt,  ja soms beide op één dag geschiedt, is een mirakel, maar dat men in één nacht boekweit maait, in 

schoven maakt, op een wagen pakt en in de schuur brengt, zooals in de verloopen week op de Scheid 

heeft plaats gehad, behoort zeker tot de zeldzaamheden. Tot regt begrip hiervan diene het volgende. 

H.W. had van den eigenaar J.W. (geene familie) het huis met land gehuurd tot Mei 1871. Wegens 

bouwvalligheid van huis is H.W. genoodzaakt dit in November 1868 te verlaten. De door H.W. gezaaide 

rogge wordt door den eigenaar gemaaid en gedorst, alsmede de aanwezige mest geëigend voor 

achterstallige huur. 

Nadat het huis weer bewoonbaar was gemaakt, wordt M. huurder voor 5 jaar en neemt het gehuurd 

gelijk in gebruik. 

M. heeft het land bezaait en de eerste huurder H.W. komt nu in den nacht van Dingsdag op Woensdag en 

haalt met behulp van 5 à 6 man de boekweit van het land. Van beide verhuringen bestaan huurceduls. 

Naar men verneemt zijn beide partijen reeds voor de burgemeester geweest, doch daar er geen 

ontbinding van huurcontract bestaat, zou nu niet de huurder de dupe worden? 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1869 
 

Manslidmaten te Smilde. 

Bewaar de Eendragt en brengt met ons heden uwe stem uit tot leden van het Kiescollegie op de Heeren: 

A. BOXEN 

O. BRUINS 

W.T. JONKERS 

M.A. HOOGERBRUGGE 

Smilde, 15 Sept. 1869        EENIGE KIEZERS 

 

Aanbesteding. 

Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Smilde, is voornemens, op Maandag den 20sten September 1869, des 

middags te 12 uur, aan te besteden in het Werkhuis aldaar: 

De levering van benoodigden GOEDEREN en VOEDINGSMIDDELEN. 

De STAAT van wat verlangt  wordt, met de voorwaarden waarop de Aanbesteding zal plaats hebben, 

zullen van af 16 September e.k. ter lezing liggen te Assen bij R. KUIPERS en te Smilde bij J.H. WIND en 

J.K. HOMAN. 

      Het Burgerlijk Bestuur voornoemd, 

       De voorzitter,   De secretaris, 

      P.J.L. EEKHOUT  J.R.F. TELLEGEN 

          

          
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

 Ondervinding is de beste leermeestees! 

Dank heer Z! voor uwe goede attentie, om ter elfder ure de kerkelijke gemeente nog eens wakker te 

schudden. 

Teregt brengt u de  kerkelijk kiezers in herinnering, welke onchristelijke rol de liberalen hier 2½ jaar op 

kerkelijk gebied gespeeld hebben. 

Ondervinding is de beste leermeesteres; juist mijnheer Z., dat is het recept, dat ons van het liberalisme 

genezen heeft – een recept dat niet zoo spoedig uit het geheugen zal gaan. 

Mijnheer Z., u schijnt te dat ergeren, er leden zijn. die niet elken Zondag aan den liberalen disch worden 

gezien, maar 2½ jaar, ik zal niet spreken van de p.m. 50 die daar voor liggen, altoos dezelfde kost, dat is 

de geschiedenis van Jozef, met een stukje uit de brave Hendrik er bij en soms een sausje van Straus of 

Zaalberg er over – dat is alles. 

U zal gevoelen, mijnheer Z., dat die kost voor een hongerige ziel, ja zelfs voor gezonde hersenen te 

flaauw en te mager is – die aan zulk eene maagvulling genoeg heef, sterft aan verval van krachten. 

Smilde, 15 S. 1869         H. 


