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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 OCTOBER 1867 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Eenige stembevoegde manslidmaten alhier geven de Kerkvoogden der Herv. gemeente van 

Kloosterveen en Hijkersmilde in overweging, of het voor de aanstaande verkiezing van Kerkvoogden 

niet wenschelijk was, de lijst der stembevoegden vooraf ter lezing te leggen, ten einde alle abuizen en 

daaruit voortvloeijende en onwettigheden voor te komen. 

  Eenige stembevoegden van de Herv. gemeente van Kloosterveen en Hijkersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 OCTOBER 1867 
 
+ Smilde, 24 Oct. Onze najaarsmarkt, gisteren gehouden, door het schoonste weder begunstigd, was 

redelijk met vee bezet, vooral met varkens en schapen. De handel was meer traag dan willig, zoodat er 

nog al veel onverkocht huiswaarts moest.  

De prijs der koeijen was pl.m. f 40 tot f 110, pinken  golden van f 12 tot f 48, varkens (oude) van f 15 tot 

f 30, biggen van f 2 tot f 12, Friesche schapen van f 4 tot f 12,50, Drentsche schapen van f 2,50 tot  

f 8,00, geiten, die ook in menigte aangevoerd waren, golden van f 2 tot f 8. Ook waren er vele rijtuigen 

meer dan gewoonlijk en aan pleziervolk ontbrak het ook geenzins. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 OCTOBER 1867 
 
+ Smilde, 26 Oct. Heden avond tusschen zes en zeven uur had hier een ongeluk plaats, dat de 

schromelijkste gevolgen had kunnen hebben, maar dat betrekkelijk zeer gelukkig is afgeloopen. De 

landbouwer E.V. had met zijn vrouw per rijtuig familiebezoek te Hoogersmilde afgelegd. Op de 

terugreis op de hoogte van de scheepstimmerwerf van M. Fernhout komende, wil E.V. even eene 

boodschap bij zijn zwager K.F. doen en geeft aan zijn vrouw, die in de wagen blijft zitten, het leidsel in 

handen. Naauwelijks is V. in huis of hij hoort geschreeuw, snelt terstond de deur weer uit, en ziet, dat 

wagen en paard achteruitloopt en naar de hoofdvaart in. Gelukkig waren er dadelijk menschen met 

lantarens op de plaats des ongeluks en de eerste poging was, om de vrouw, die zich nog in den wagen 

bevond, te redden, waartoe men het kleed in stukken scheurde. Vervolgens werden ook het paard en de 

wagen er uit gehaald en alles liep boven verwachting gunstig af, zoodat er zeer weinig is gebroken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 NOVEMBER 1867 
 
+ Smilde, 31 oct. Naar men verneemt, gaat de Evangelist Heijnes naar Voorschoten, in Zuid-Holland en 

zal Zw. Ew. a.s. des avonds zes uur zijn afscheidsrede houden. 

HEEREN LANDBOUWERS! 

Bij vernieuwing nogmaals ZAAIROGGE ontvangen. Het is bij overtuiging gebleken, dat in den 

afgeloopen Zomer deze ROGGE 25 mud per bunder heeft opgeleverd. 

Smilde, 2 Oct. 67         A.H. ROOSEBOOM 


