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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 MEI 1878 
 
Smilde, 10 Mei. Hedenmorgen had hier de geannonceerde keuring plaats van springstieren uit deze 

gemeente. Als inzenders van den bestgekeurde ontving de heer T. Mulder den eersten prijs, ter 

grootte van f 25. De tweede prijs, f 15, werd toegekend aan den heer J. Drenthen. Keurmeesters 

waren de heeren H. Niemeijer, J. Suir en W. van Veen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 MEI 1878 
 
Smilde, 12 Mei. De aanvoer van straatvuilnis duurt voort, maar de prijzen zijn enorm gedaald. 

Ladingen, die in het begin van ’t voorjaar voor f 250 werden verkocht brengen nu in den regel niet 

meer op dan 160 à 180 gulden. 

De landbouwers zijn met deze prijsvermindering zeer ingenomen, maar de schippers krijgen hunne 

moeite uiterst karig beloond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 MEI 1878 
 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan SIMON SIMONS vergunning is 

verleend tot oprigting van een SLAGTERIJ in het pand wijk B, No. 527. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 17 Mei. Toen J. Hatzman gisternamiddag met zijne schuit op de terugreis van Assen 

ongeveer bij de Sickensbrug was aangekomen, wilden de beide alhier gestationeerde 

rijksambtenaren daarin de togt huiswaarts maken. De schuit was nog niet aan den wal, terwijl zij 

evenwel daarop sprongen. Met V.D.W. ging zulks goed, maar Braaksma viel van het vaartuig 

achterover in de hoofdvaart, doch werd spoedig door eenige passagiers uit het water gehaald en op 

het drooge gebragt, zonder eenig letsel bekomen te hebben. De togt werd nu per schuit vervolgd, 

alles ging naar wensch, totdat bij een verder station de zoon van den schipper, die met een baal 

goederen daaraf wilde springen, ook een misstap deed en insgelijks te water geraakte. Ook deze 

kwam door spoedige hulp met den schrik en een nat pak vrij. 

Smilde, 16 Mei. In den laatste jaren heeft men zich hier bijzonder toegelegd op de teelt van 

uitstekende Friesche schapen. Velen zijn hierin zeer goed geslaagd en bezitten er, die soms per dag 

meer dan 4 liters melk geven. Deze dieren worden dan ook tot enorm hooge prijzen verkocht en ’t is 

volstrekt geene zeldzaamheid, dat voor lammeren van 4 weken 6 gulden en meer wordt betaald. 

Dezer dagen zijn echter herhaaldelijk schapen en ook geiten plotseling gestorven, iets dat, naar we 

vernemen, ook in het naburige Kloosterveen heeft plaats gegrepen. 

-De eerste maanden van dit jaar waren voor de schipperij verre van voordeelig en de naaste 

toekomst belooft nog uiterst weinig. Er heerscht hierdoor eene zeer merkbare lusteloosheid in de 

vaart en van de vroeger bijna spreekwoordelijke haast der schippers bemerkt men thans zelden een 

spoor. Aan de turf wordt weinig verdiend en de vrachtprijzen van steen enz. zijn evenmin zoo hoog 

als ze dit vroeger wel waren. Men deelt ons mede, dat een en ander een nadeeligen invloed oefent 

op de scheepstimmerwerven, waar slecht weinig bestellingen van nieuwe schepen worden gedaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 MEI 1878 
 
Smilde, 19 Mei. Werden hier in ’77 enorme hoeveelheden aardappelen naar de fabrieken 

uitgevoerd, dit jaar zal, bij gelijken oogst, de handel nog veel belangrijker worden. Men berekend, 

dat het verbouw van het vorige jaar tot dat van nu zich verhoudt als 3:4. Een landbouwer heeft 

ongeveer 20 hectaren land met aardappelen bepoot. 


