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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 31 Julij. Menig landbouwer had hier vroeger de gewoonte om zijne boter, indien ze hem 

niet al te vlug uit zijne woning werd gehaald, naar de markt te Meppel te zenden. Ook dezen zomer 

werd hiermede weder begonnen, maar de uitslag was verre van bevredigend. Ze konden niet alleen 

niet meer bedingen dan op de markt te Assen wordt besteed, maar moesten zich zelfs met veel 

minder tevreden stellen. Ondanks de opgedane ondervinding houden velen er nog altijd eigen 

boterprijzen op na, maar toch komen ze langzamerhand tot het inzigt, dat die practijk op den duur 

onmogelijk wordt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 2 Aug. Terwijl ds. W. Klercq Zondag a.s. zijn predikbeurt in de vacature te Assen moet 

vervullen, zal, naar we vernemen, Zondagvoormiddag  in de groote kerk alhier optreden de 

candidaat ten Oever van Smilde, terwijl in de vacature bij de Chr. Geref. de dienst zal worden 

waargenomen door den heer A. v.d. Sluis, predikant bij de Chr. Geref. gemeente Sneek. 

Haver – Smilde. 

Op Dingsdag 6 Augustus 1878, 

des namiddags te 5 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van 

een kamp beste Haver, 

ongeveer 1 hectare, op het Noorden te Smilde, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. mr. JOHs. 

TONCKENS te Westervelde. 

         Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

HARDDRAVERIJ 

bij H. DE VRIES, 

Logementhouder te Norgervaart, 

op Vrijdag 9 Augustus a.s., 

’s namiddags 3 uur. 

Prijs een GOUDEN HOROLOGIE. 

Premie een SIGARENSTEL met zilver gemonteerd. 

Alle PAARDEN van Smilde en Kloossterveen worden toegelaten, die geene prijzen of premiën 

hebben gewonnen en ten genoegen van de Keurmeesters zijn. 

Aangifte der Paarden ’s middag te twee uur. 

namens de Commissie: 

G. DE JONG. 

P. VAN DER WEST. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 1878 
 

Haver – Smilde. 

Op Dingsdag 6 Augustus 1878, 

des namiddags te 5 uur, ten huize van J.H. Wind te Smilde, publieke verkoop van een 

kamp in hokken staande Haver, 

tusschen de Evert Hendriks- en Jonkerswijk, op de zesde dwarsplaats, plaats 20, te Smilde, ten 

verzoeke van den heer HENDRIK DRENTHEN te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

N. MAGNUS te Smilde 

Slagt de volgende week eene buitengewoon vette 

JONGE KOE. 

Verzoekt gunst. 

 


