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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1853

Smilde, 12 Sept. Werd in ’t voorgaande nummer dezer Courant berigt, dat de boekweit voor de Smilde
’t voornaamste product is, door ’t onderstaande wordt zulks nader bevestigd. Den 9 dezer hield de heer
Eekhout boekweitverkooping. Op zulke verkooping wordt nl. ¼ verkocht, zijnde het eigendom van den
eigenaar van het veen, ’t welk hem als huur of pacht door de huurders van het veen, wordt afgestaan;
blijvende voor laatstgenoemden de overige drie vierdedeelen. De opbrengst van bovengenoemde ¼ heeft
ongeveer f 1575 bedragen. Dus op het veen van den heer Eekhout alleen is eene waarde aan boekweit
verbouwd van plusminus f 6300, waaraan het drie vierde, zijnde f 4725, alleen door eenige arbeid
zonder merkelijke uitschotten, grootendeels door de arbeidende klasse is verdiend. Gelukt het, dat de
boekweit goed binnen komt en dat de prijs, derzelve zoo blijft, dan heeft deze boekweit, ter markt
gebragt, nog eene vrij aanzienlijke waarde.
ER IS VERMIST
TUSSCHEN DEN 12 EN 13 SEPTEMBER, UIT HET LAND VAN H. DE VROOME TE BOVEN-SMILDE:
Een zwart langstaart RUINPAARD, met een kol voor den kop, oud zes jaar.
Die hier van aanwijzing kan doen, vervoege zich bij den Logementhouder A. HOFSTEE te Assen,

en zal

voor zijn moeite goed beloond worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 SEPTEMBER 1853

Smilde, 22 Sept. De markt gisteren hier gehouden was niet bijzonder druk bezocht. Runderen waren er
weinig, naar andere jaren gerekend, aangebragt. Ook werden er geene hooge prijzen voor bedongen; f 80
à f 85 was de hoogste prijs. Varkens en schapen waren er vrij talrijk en daarin was nog al redelijk handel
en ook met goede prijzen. Paarden waren er ter verkoop niet. Overigens was er eene menigte mensen.
DOOR VERTREK NAAR ELDERS
tegen November e.k. wordt een kompleten plattelands APOTHEEK UIT DE HAND TE KOOP aangeboden
te SMILDE, door H. JASPERS, des verkiezende kan men mogelijk het HUIS er bij huren.
DE ERVEN HENDRIK VINK TE SMILDE
zijn voornemens ten overstaan van ondergeteekende Notaris
PUBLIEK TE VERKOOPEN:
Een nette en ruime BOERENBEHUIZINGE, benevens ARBEIDERSWONING, voorts BOUW- en GROENLANDEN en
VELDGRONDEN, groot te zamen zes en twintig Bunders, vijf Roeden en negentig Ellen, alles in eene opstrek te
Hooger-Smilde, aan de Straatweg gelegen, en bij JAN VINK aldaar in gebruik.
Deze verkooping zal plaats hebben te Hooger-Smilde, ten huize van de Weduwe L. FLEDDERUS, op
VRIJDAG DEN 7 OCTOBER 1853,
DES MIDDAGS TE 12 URE TE BEGINNEN.
H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 OCTOBER 1853

Smilde, 30 Oct. Voor een paar dagen wilde J. B. alhier zich door ophanging van het leven berooven.
Gelukkig werd zulks nog bij tijds door zijne vrouw ontdekt, die hem in zijn voornemen verhinderde.
Men zegt, dat de oorzaak hiervan niet zeer vereerend voor de vrouw moet zijn.
Heden overleed, in den gezegende ouderdom van 89 jaren en 10 maanden, na eene gelukkige
echtvereeniging van 60 jaren, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot STEVEN JANS JONKER, in leven
Verveener alhier. Bij mijne hooge jaren, doet de hoop op spoedig wederzien in betere gewesten mij met
gelatenheid in den wil des Heeren berusten.
Smilde, 3 October 1853
R. BERENDS

Wed. S.J. JONKER

