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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 APRIL 1888 
 
Smilde, 9 April. Bij de landbouwvereeniging alhier waren een zevental monsters en prijsopgaven 

van klaverzaad ingekomen. 

De aanbiedingen van de heeren Schilthuis en co. te Groningen bleken de laagsten te zijn, en wel: het 

rood Brabantsch ad  f 53 en het wit inlandsch no. 1 voor f 52 de 100 kilo, met volledige opgave en 

garantie van kiemkracht, zuiverheid en gebruikswaarde en onder kostelooze her-controle van het 

proefstation te Wageningen. 

TE KOOP: 

De Stamboek-Merrie, 

genaamd “SNELVOET”, 

ingeschreven onder No. 438, gedekt door Stamboek-Hengst “BISMARK”, veulen werpende 

in Juni, mak in alle tuigen, geboren in 1882, en een 

ENTER-HENGST, 

van bovengenoemden afstammende. 

Te bevragen bij den eigenaar M. FERNHOUT te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 14 APRIL 1888 
 

 Smilde, 13 April. Met verlangen ziet de landbouwer hier uit naar eene verandering der 

weersgesteldheid. De grond is koud en nat en de waterstand zoo hoog, dat vele lage landen te drassig 

zijn, om eenig werk er op te kunnen verrichten. Het poten en zaaien wordt dan ook dit voorjaar 

buitengewoon laat. 

De weidelanden zijn nog kaal, schoon in de schuren de voorraad veevoeder sterk vermindert. 

Schier ieder verlangt dus naar eene groeizame warmte. 

Amsterdamsch straatvuilnis wordt geleverd voor f 120 tot f 135 per lading. 

De prijs der fabriekaardappelen – levering in den herfst – is van 80 tot 77 cents per mud achteruit 

geloopen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 APRIL 1888 
 

 
OUDERS en VOOGDEN, die JONGE MEISJES naar Amsterdam zenden om te dienen, 

worden gewaarschuwd, 

dat op de booten en bij aankomst der treinen zich dikwijls mannen en vrouwen bevinden, die, onder 

den schijn van de meisjes voort te helpen en onderkomen of diensten te bezorgen, haar in slechte 

huizen lokken en geheel in hunne macht weten te krijgen. 

Men onderzoeke toch nauwkeurig naar de aangeboden diensten voor men er de Meisjes stuurt.  

Verlangt men hierover inlichtingen, men adresseere zich per brief Bloemgracht 121, 

Vereenigingslokaal voor vrouwelijke Dienstboden van buiten, die aldaar hare uitgangsavonden 

Zondags, Dinsdags en Woensdags van half 7 tot half 10 gezellig kunnen doorbrengen. 

De Vereeniging staat onder toezicht van eenige Dames. 

 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken 

TE  SMILDE. 

VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden op Donderdag den 26sten April a.s., des 

voormiddags ten 11 uren, ten huize van de Wed. HOMAN. 

Punten van behandeling: 

1e. Rekening en verantwoording dienst 1887. 

2e. Voorstel tot het benoemen van eene commissie tot regeling der aanslagen, wegens gemaakte 

kosten tot verbetering van den afvoer van het overtollige water in het 3e, 4e, 5e, 6e en 7e blok. 

Smilde, 12 April 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 


