
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 1 OCTOBER  1850 
 
Op de onlangs te Smilde gehoudene jaarmarkt waren aangebragt 127 runderen, 136 schapen, 265 

varkens en 28 paarden. De handel in rundvee, varkens en schapen was vrij levendig; koeijen 
aanstaande te kalven golden van f.40 tot f.85; gusten en voorjaarskoeijen  van f.19 tot f.50; kalveren 

en jongbeesten van f.5 tot f.17; schapen van f.1 tot f.3; jonge varkens van f.1 tot f.8 en oude varkens 

van f.7 tot f.16. 

Smilde, 24 Sept. Gister achtermiddag had bij den kastelein K.J. Prakken aan de Norgervaart de voor 

acht dagen aangekondigde harddraverij plaats. Tien paarden dongen naar de overwinning. De prijs, 

bestaande in een fraai chaisgereide, werd eindelijk behaald door de zwartkol langstaart merrie, 

toebehoorende aan L. Baving van Westervelde, terwijl de premie werd gewonnen door den zwart 
langstaart ruin van den heer Eekhout te Smilde. 

Schoon weder begunstigde dit volksvermaak. 

Smilde, 26 Sept. R. de Jonge dingsdag morgen zijn paard uit het land willende halen, was hetzelve 

verdwenen. Al het zoeken bleef vruchteloos. ’s Middags werd iemand naar de Roder markt 
gezonden, die evenwel daar het paard ook niet aantrof. Tot nog toe is het niet terug gevonden. Men 

vermoedt, dat het paard  tusschen maandag en dingsdag is gestolen en te Roden verruild of verkocht 

is geworden. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 4 OCTOBER  1850 
 
BOELDAG te Hooger-Smilde, ten huize van Jan Bisschop, op maandag den 7 October 1850, van 

Paarden, Koeijen, Varkens, Beijen, Wagens, Wande, Souw en verder Boer- en Melkgereedschap, 

gemest-lands-Hooi, ongedorschte Rogge en Boekweit, allerlei Huisraad, 8 Kanarie-vogels enz. 

                                                                                                                                     H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 18 OCTOBER  1850 

Assen, 18 October 

Het Bouwen van een Diaconie Arm- Werk- en Weeshuis alhier is aangenomen door H. Bos, te 

Smilde, voor eene som van f.6800.00 

Smilde, 17 Oct. Het paard van de Jonge, waarover we in no. 79 dezer Courant een berigt hebben 

ingezonden, is, zooals we toen vermoedden, op de markt te Roden verruild aan een landbouwer van 

Grijpskerk. De dader, zekere B.K. van Assen, is reeds den 15 dezer in hechtenis genomen. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 25 OCTOBER  1850 

DE VROEGER GEANNONCEERDE VERKOOP 

bij JAN BISSCHOP & KINDEREN te Hoogersmilde, zal bepaaldelijk plaats hebben op MAANDAG den 

28 October 1850, des voormiddags te 10 uur. 

                                                                                                                                        H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 29 OCTOBER  1850 

De heer K.J. van Goor, leeraar bij de Chr. Afgescheidene gemeente te Smilde, als zoodanig naar 

Sneek beroepen zijnde, heeft dit beroep aangenomen. 


