
blad 1870r 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 6 Sept. In den avond van den 5den Jan. jl. geraakte mevrouw A. Tellegen-Fontein, door de 

groote duisternis misleid, in de hoofdvaart. De heer A. H. Rooseboom bakker alhier, was de eerste die 

zulks ontdekte en had den moed zich dadelijk in het water te begeven en mogt het genoegen smaken, 

haar met behulp van anderen, die inmiddels ook waren toegeschoten, te redden. 

Doordrongen van dankbaarheid, zoowel van hare heele familie als van haar zelve, wilde men die 

edele daad niet onbeloond laten, ten gevolge waarvan de heer Rooseboom dezer dagen op het 

aangenaamst werd verrast, door het ontvangen van een extra fraaije zilveren tabaksdoos met de 

volgende inscriptie: Bewijs van erkentelijkheid van mevrouw Aaltje Fontein aan Albertus Hendrikus 

Rooseboom voor hare redding uit het water te Smilde 5 Jan. 1870. Wij voegen hierbij: Waar daden 

spreken zijn woorden overbodig. 

HET BESTUUR VAN HET VEENSCHAP 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

te Smilde brengt bij dezen ter kennisse van belanghebbenden, dat van af den 8sten September 1870, 

tot en met den 16den September 1870, ter visie zullen liggen te Smilde in de Oude Veenhoop bij H. 

WIND en te Hooghalen bij de Erven ELEVELD: 

1
e
 Lijst van stembevoegden in ’t Veenschap Molenwijk en Aanhoorigheden, over het diensthaar 

1870. 

2
e
  Staat van in 1870 gegraven en getrokken TURF uit gronden onder het Veenschap gelegen, met 

vermelding van de namen van hen, die ze hebben doen graven of trekken.  

Het Bestuur wijst verder Heeren Ingelanden en bepaaldelijk die ingelanden, die nalatig blijven in het 

betalen van de door hen aan het Veenschap over de dienstjaren 1868 & 1869 verschuldigde belasting, 

er op, dat het Bestuur voornemens is zeer spoedig den Boekhouder van het Veenschap tot geregtelijke 

invordering te magtigen: men wachte zich voor schade. 

       Namens het Bestuur voornoemd, 

P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 9 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 7 Sept. Over het algemeen, doch inzonderheid te Bovensmilde, wordt in deze gemeente 

veel geklaagd over het ontvreemden van appels en peeren. De daders daarvan ontzien zich niet om 

zelfs de takken van de boomen af te scheuren en de boomen alzoo te beschadigen. Wij hopen, dat de 

politie eens een der daders in handen krijgt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 SEPT. 1870 
 

HARM HOLST te Norgervaart 

looft f 50 belooning uit 

voor diegene, die hem zijn PORTEFEUILLE met geld terugbrengt, die hij op Norgermarkt  heeft 

verloren. Die portefeuille bevatte f 210, en niet f 200, zooals in de vorige advertentie stond, nl. twee 

bankbilletten van f 100 en een muntbillet van f 10. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 9 Sept. Lazen we in de courant van heden, dat men te Bovensmilde de vrijheid neemt, het 

achtste gebod te overtreden door appels te stelen, te Hijkersmilde doet men dit door kippen te nemen. 

Zoo zijn een geacht ingezeten aldaar voor eenigen tijd 2, en dezer dagen 4, onder welke laatste een 

groote cochinchina-haan, ontvreemd. Wij hopen dat het onze ijverige politie moge gelukken zulke 

overtreders van genoemd gebod een beter begrip van het “mijn en dijn” in te prenten. 


