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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 MAART 1878 
 

Hooiverkooping te Smilde, 

Dingsdag 26 Maart a.s., 

te 3 ure, in de schuur bij HENDRIKUS HAVEMAN bij de Veenhoopsbrug te Smilde, ten verzoeke van 

JAN GERRITS OTTER te Giethoorn, bij wien alsdan 

best dikband DEKRIET 

is te bekomen. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

De VOORZITTER van het Veenschap MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN te Smilde zal, op Zaturdag 

den 23 Maart 1878, des nademiddags om twee uur, tem huize van J.K. Homan te Smilde, publiek, 

op kosten van den nalatigen aannemer, 

HERBESTEDEN: 

Het daarstellen van den weg bijlangs de Suermondswijk te Smilde voor zooverre loopende 

langs de gronden van G.G. VENNIK en voor zooverre door den oorsponkelijken aannemer 

onafgewerkt. 

Bestek en voorwaarden leggen ter visie ten huize van J.K. HOMAN te Smilde. 

Smilde, 20 maart 1878.       De Veenschap-Voorzitter, 

H.S. GRATAMA. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 MAART 1878 
 
Smilde, 25 Maart. In den loop der vorige week liepen hier weder een paar kooplieden in 

manufacturen bijlangs de huizen, die voorgaven Duitschers te zijn en een schip met goederen bij 

zich te hebben. De een gaf zich uit voor den koopman en de ander voor den knecht. Zij boden 

theedoekjes te koop aan voor twee cent per stuk en zijden doeken voor 25 cent. Dit werd gedaan om 

den kooplust op te wekken. Op dat aanbod volgde laken, dat aan geprezen werd als zijnde van eene 

beste kwaliteit, terwijl het echter slechts eene kleine waarde had, doordien der veel katoen door was 

gewerkt en de wol van zeer slecht gehalte was. Hiervoor werd dan f 4 à f 4.50 voor 68 centimeter of 

oude el gevraagd. Ofschoon de meeste menschen zich niet laten foppen, is toch de vrouw van J.D.R. 

aan de Molenwijk alhier de dupe van de lui geworden, daar zij voor f 163 van die stof gekocht heeft, 

in de meening een koopje gedaan te hebben, omdat zij nog al betrekkelijk veel afgedongen had. Bij 

later onderzoek is gebleken, dat het koopje wel f 100 te duur is. Ieder wachte zich voor schade! 

Op Maandag 1 April a.s., 

te 2 ure, zal, wegens vertrek naar elders, ten huize en ten verzoeke van JAN JOONTJES aan de 

Molenwijk bij de Suermondswijk te Smilde, worden verkocht: 

1 zoo goed als nieuw 

Eikenhouten KABINET, 

1 KASTKLOK, 20 STOELEN, 3 TAFELS, 2 KAGCHELS, 1 SPIEGEL, GLAS- en AARDEWERK, 2 Friesche 

SCHAPEN, 2 GEITEN, 10 beste jonge EENDEN, 10 KIPPEN en 1 HAAN, 1 Klokhen met 10 

Kuikens, 1 Tortelduif met KOOI en andere VOGELS met KOOIJEN, MEST, 100 ½ kilogram HOOI, 

ongedorschte HAVER. 

Voorts goed onderhouden 

Vischnetten, als: 

ZEGENS, FUIKEN en SCHAKELS en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MAART 1878 
 
Smilde, 26 Maart. Als een bewijs voor den toenemende bloei dezer gemeente kunnen we 

mededeelen, dat de belastingpligtigen, schoon de omgeslagen som niet kleiner is geworden, 

procentsgewijze jaar op jaar minder hebben op te brengen. 


