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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 APRIL 1861 
 
+ Smilde, 25 April. De voorjaarsmarkt gisteren hier gehouden, was vrij goed met vee bezet, de handel 

vlug, vooral in runderen en varkens en er werden ook goede prijzen bedongen. De beste koeijen golden 
tot f 145-“ toe. 

Was de handel vlug; ook waren sommigen handvlug, zoodat er verscheidene knipbeursjes, waarvan 

sommige nog al goed gespekt waren, van de gewone verblijfplaats zijn verdwenen, zonder weer te regt 
te komen. Ook heeft men iemand van gouden slot en ketting ontdaan. Een ander heeft men pl.m. f 45,-“ 

ontfutseld. De daders hiervan zijn tot nog toe onbekend. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal ten huize van HARM WESSEMIUS, Schipper aldaar, op 

Zaturdag den 4 Mei a.s., ten huize van R. BERKENBOS, bij inzate, en op Zaturdag den 11 Mei e.k., ten 

huize van J.H. WIND, bij palmslag, de beide dagen des avonds te 7 uur, in het openbaar verkoopen: 

EENE OVERDEKTE 

PRAAM, 

genaamd DE ONDERNEMING, groot 64 tonnen, met completen INVENTARIS, liggende bij de Evert-

Hendrikswijk te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 APRIL 1861 
 
+ Smilde, 29 April. Verleden Zaturdag kwam de diligence van Groningen een dier groote wagenkasten 

tegen, welke wel eens over de Rijksstraatwegen een toneelgezelschap, eene kermistent, eene wafelkraam 

of eene andere rijdende huishouding vervoeren. 

Om een zoodanig groot gevaarte te passeren, is een rijtuigbestuurder genoodzaakt, op den berm, nevens 
de straatweg te houden, wil men ten minste in geene onaangename aanraking komen met het rijdend 

huis; de diligence reed ook op den berm; doch raakte met de raderen in een dier vele greppels, welke, in 

de berm gegraven, dienen, om ’t water van den straatweg te leiden. De paarden konden de diligence niet 
weder uit den greppel trekken; de wielen zakten er zoo diep in, dat er gevaar bestond; daarop verlieten 

de passagiers [vijf dames] de diligence en gingen te voet naar het nabijzijnde station de Veeneschut. 

De rijdende woning vervolgde bedaard den tocht naar Assen. 

Het aanhoudende koude weder, werkt hier nadeelig op de rogge – niet, dat zulks een beslissende invloed 

op den oogst ten gevolge moet hebben; maar de plant die aanvankelijk voordeelig stond, is er door 
teruggezet. – Ook de andere gewassen en de in bloei staande boomen lijden door ’t weder, vooral door 

de strenge nachtvorsten. Vruchtbre regen en zoele dagen kunnen in korten tijd alles weder een gunstiger 

aanzien geven. De droogte en de koude die haar vergezelt, onaangenaam en in sommige opzigten 

nadeelig, is toch ook weldadig voor deze streken, vooral voor de veenen en brandstoffen. 

+ Smilde, 27 April. Door de Chr. Afg. gemeente alhier is, ten vervulling der nog bestaande vacature, 

geformeerd het volgend drietal: ds. Dosker te Almkerk, ds. Nentjes te Harlingen en ds. Kok te 

Dedemsvaart. 

H. BOS, 

Aannemer te Smilde 

vraagt, tegen hoog loon, 20 [twintig] TIMMER en METSELAARSKNECHTEN, hun werk geheel of ten dele 

verstaande. 


