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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 16 JAN. 1874

+ Smilde, 14 Jan. Men verneemt, dat er hedenmorgen twee vreemde kooplieden bij een ingezeten
dezer plaats kwamen om stof voor jassen te verkoopen. De kooper zou f 3 per el geven, dadelijk
betalen, omdat ze dat geld noodig hadden, maar tegen den middag zouden ze terugkomen en geven
hem f 3.50 per el weer, daar zij het aan een ander koopman alhier duurder konden kwijt worden. f 56,
zooals we meenen, werd hun voor de lap gegeven, maar zij vergaten terug te komen, om den kooper f
9,50 winst te brengen. Een ieder zij op zijne hoede! Men meent, dat de kooplieden uit Groningen
waren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 17 JAN. 1874

+ Smilde, 15 Jan. In de heden hier gehouden raadsvergadering is tot waarnemend secretaris benoemd
de heer M. Mulders, klerk ter secretarie. Er hebben zich voor de betrekking van secretaris alhier 24
sollicitanten aangegeven, waarvan echter een zich weder heeft teruggetrokken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 JAN. 1874

+ Smilde, 16 Jan. Tengevolge oproeping van de heeren Ebbinge, Servatius en Homan, was er
Woensdagavond een vrij talrijk publiek opgekomen. Na eenige deliberatiën over de wijze van
feestviering op 12 mei a.s. en het geschenk den Koning aan te bieden, werd er eene commissie tot
inzameling van gelden benoemd - geld moet er toch in allen gevalle zijn - bestaande uit acht
personen, twee voor Bovensmilde, twee voor Kloosterveen, twee voor Hijkersmilde en twee voor
Hoogersmilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 JAN. 1874

+ Smilde, 17 Jan. Gisteravond ontmoette onze politie twee personen, ieder met een kruiwagen met
vleesch, hetwelk naar den slager S.P. alhier werd gebragt. Na onderzoek bleek dat bedoeld vleesch
afkomstig was van een vette koe van den landbouwer J.J. alhier, die dezelve Donderdagmorgen, toen
hij in zijne schuur kwam en zag dat de koe te sterven lag, den hals had afgesneden en aan genoemden
slager voor f 37.50 had verkocht. Daar het vleesch en het vet de politie niet zuiver voorkwamen is
een en ander heden door den rijksveearts Mos uit Assen gekeurd. Deze moet verklaard hebben dat èn
vleesch èn vet bedorven en voor het gebruik ongeschikt waren, waarop hedenmiddag alles onder
toezigt der politie is begraven.
Is de schade voor J. groot, want de koe had toen zij gezond was een waarde van plus minus f 200, en
is genoemde slager in zijne verwachting van een buitenkansje te hebben teleurgesteld, wie weet wat
er uit had kunnen voortvloeijen, als den slager gelukt was zulk bedorven vleesch te verkoopen. Wij
verheugen ons zeer dat onze veldwachters dit verhinderd hebben. De handelwijze van J.J. en S.P., die
om eenig geldelijk voordeel de gezondheid hunner medemenschen in de waagschaal stelden, verdient
in hooge mate afkeuring.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 JAN. 1874

+ Smilde, 15 Jan. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. 1872 2609 m., 2517 vr., tot.
5126 personen. Zij vermeerderde door geboorte met 102 m., 87 vr., tot. 189, en door vestiging in de
gemeente met 118 m., 109 vr., tot. 217; verminderde door sterfte met 45 m., 47 vr., tot. 92, en door
vertrek met 160 m., 161 vr., tot 321. Alzoo is de bevolking vermeerderd met 3 m., en bestond op 31
Dec. 1873 uit 2624 m. en 2505 vr., tot. 5129 zielen. Er zijn als levenloos geboren aangegeven 12, als
7 m. en 5 vr. 49 huwelijken zijn gesloten, waarvan 32 tusschen jongmans en jonge dochters, 3
tusschen jongmans en weduwen, 12 tusschen weduwnaars en jonge dochters en 2 tusschen
weduwnaars en weduwen.

