DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 25 APRIL 1851

DRENTSCHE PREDIKANTEN – VEREENIGING
op donderdag den 8 Mei, ’s morgens ten elf ure, in het Logement de Veenhoop, op de Smilde.
J.J. SWIERS
Burgemeester en Assessoren der Gemeente Smilde, maken hiermede bekend, dat op de aanstaande
jaarmarkt alhier, invallende op woensdag den 30 dezer, geen rundvee zal worden toegelaten dan dat
voorzien is van GETUIGSCHRIFTEN van gezondheid, door het Bestuur der plaats van herkomst
afgegeven: en dat ook de doorvoer van rundvee zonder zoodanige getuigschriften zal worden belet.
Smilde,
Burgemeester en Assessoren voorn.
23 April 1851
E. TONCKENS, L.B.
Vanwege Dezelve

R. KRAMER
DRENTSCHE COURANT
1851

DINGSDAG, DEN 13 MEI

Op den 8 dezer werd de tweede Vergadering der Drentsche Predikant-Vereeniging te
Smilde, in het logement de Veenhoop gehouden. Twintig leden, benevens twee gasten
waren tegenwoordig; dertien waren buiten hun toedoen verhinderd op te komen. De
werkzaamheden zijn volgens de agenda geregeld en op eene aangenaame en nuttige wijze
ten uitvoer gebragt; de agenda van de volgende Vergadering opgemaakt; en goedgekeurd
het voorstel, om het verslag van het behandelde te laten drukken en aan de leden van deze
en het Bestuur van elke andere Predikanten-Vereeniging te doen toekomen. De broederlijke
zin, waarin men vergaderd was, en die ook bij den eenvoudigen maaltijd heerschen bleef,
verheugde de vergaderden en deed de leden met verlangen uitzien naar den 10 September,
waarop D.V. te zelfder plaatse de derde vergadering staat gehouden te worden.
Meppel, 9 Mei 1851
A.W. KAMP Scriba
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DINGSDAG, DEN 20 MEI

Smilde, 10 Mei. De voorjaarsmarkt op den 31 der vorige maand alhier gehouden, was,
niettegenstaande het regenachtig weder, zeer druk bezocht, en de handel was er, naar
tijdsomstandigheden, vrij levendig. Er waren ongeveer 200 stuks rundvee, waarvan veel verkocht is;
de prijzen der melkkoeijen, aanstaande te kalven, liepen van f.50 tot f.70; die der gusten van f.25 tot
50; ’t aantal varkens bedroeg om de 220, die bijna alle verkocht zijn, ze golden van f.6 tot f.15
gulden. Schapen waren er een 100tal en paarden 40 stuks; ook hierin was de handel tamelijk willig.
Voorts waren er veel kramen en vermakelijkheden, en wij koesteren de verwachting, dat deze markt,
zoo schoon gelegen, jaarlijks zal toenemen, vooral, zoo die, gelijk tot nu toe het geval was, steeds
zonder ongeregeldheden in rust en vrede blijven afloopen.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 23 MEI 1851

Smilde, 21 mei. Heden nacht zijn bij J. Veldhuis twee zijden spek, elk ongeveer 20 halve Ned.
Ponden zwaar, en 15 worsten gestolen. De dader is nog onbekend.

