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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 OCT. 1877 
 

 
Smilde, 23 Oct. Naar men verneemt is de heer G.G. Meijeringh, hoofdonderwijzer te Hijkersmilde, 

voornemen zijn vijftigjarig jubilé te vieren op Vrijdag 2 Nov. a.s. en niet op den 1sten, zooals 

vroeger abusievelijk werd gemeld. 

Smilde, 21 Oct. De veeteelt moet hier hoe langer zoo meer voor den landbouw wijken, en hoe 

klinkklaar het ook reeds dikwijls is aangetoond, dat van het groenland en daarvan alléén alle heil is 

te verwachten, zijn de landbouwers te dezer plaatse toch nog eigenzinnig genoeg om te gelooven dat 

de lage botermarkt en de flinke prijzen der landbouwartikelen regt geven tot het koesteren van een 

tegenovergesteld gevoelen. Velen hebben reeds het getal hunnen koeijen verminderd en van de 

groote hoeveelheid nieuw ontgonnen land komt aan den veestapel bijna niets ten goede, zoodat 

schier niemand aan de uitbreiding  hiervan schijnt te denken. Over ’t algemeen genomen is de oogst 

dit jaar zeer bevredigend uitgevallen en de steeds stijgende waarde van het land bewijst tevens, dat 

men zich hier bij den landbouw zeer goed bevindt. 

De aardappelhandel is thans zeer levendig; verscheiden schippers koopen voor eigen rekening 

honderden mudden eetaardappelen tegen pl. m. f 2.20 het mud, terwijl voor de fabriekaardappelen 

weder f 1.40 wordt besteed. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 OCT. 1877 
 

 SMILDE. 

SCHOUW over de Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat door hen, tusschen 

den 11den en 18den November 1877, eene buitengewone SCHOUW zal worden gehouden over de 

aan hun toezigt onderworpen Wegen en Voetpaden. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 
J. WIELDRAAIJER 

rijdt Maandag 30 Oct., ’s morg. 5 uur, met PASSAGIERS naar GORREDIJK; ’s middags 2 uur terug, 

en Donderdag 1 Nov., ’s morg. 7 uur, naar ASSEN, wegens de JAARMARKT. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 26 OCT. 1877 
 

 
Smilde, 24 Oct. Omtrent de ramp, welke den schipper Hoving heeft getroffen, deelt men ons nog 

het volgende mede: De geheele lading is uit het schip gespoeld, zoodat daarvan niets teregt is 

gekomen, terwijl verder luiken, tuigaadje, kortom, bijna alles wat zich boven op het schip bevond, 

eene prooi der golven is geworden. De schade wordt op pl.m. f 1000 berekend. 

De voordeelen, verbonden aan het lidmaatschap van ’t schippersgild, had men ons te hoog 

opgegeven; niet de geleden averij wordt vergoed, maar alleen restiueert men de kosten, welke 

veroorzaakt worden door het nemen van sleepbooten enz. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 OCT. 1877 
 

SMILDE. 

Op Dingsdag 30 October 1877, 

des namiddag te 3 uur, zullen, ten huize van den Heer J.C. HOMAN, Logementhouder in “de 

Veenhoop” te Smilde, publiek worden verkocht: 

35 à 40 LOOPVARKENS, 

ten verzoeke van H.J. MOES aldaar. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


