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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 3 MAART 1877

Smilde, 2 Maart. In de heden gehouden raadsvergadering is de heer H. van Veen met 7 van de 10
stemmen benoemd tot wethouder dezer gemeente voor den heer N.E. Servatius, die wegens zijn
vertrek naar Wolvega daarvoor had bedankt.
-Een voornaam middel van bestaan wordt door de landbouwers te dezer plaatse gezocht in het
mesten van varkens. Deze tak van het boerenbedrijf wordt hier op zoo groote schaal gedreven, dat
men in Drenthe niet vele gemeenten zal vinden, waar de spekslagers zoo ruime gelegenheid hebben,
om den noodigen aankoop te doen. We vernemen, dat enkele landbouwers hier de proef hebben
genomen met het voeren van maïs-meel en wel met het gunstigste gevolg. De varkens zouden
schielijker groeijen en vetter worden dan anders het geval is. ’t Is te wenschen, dat een schadelijk
vooroordeel niet het algemeen gebruik van dat meel moge tegenhouden, zoo ten minste bij verdere
proefnemingen mogt blijken, dat het werkelijk de voorkeur boven ander meel verdient.
-Door de benoeming van J. Hazeveld en J. Kiers tot door den Staat bezoldigde brugwachters, is de
schipperij nu vrijgesteld van ’t betalen van doorvaartsgeld bij de vier rijksbruggen over de
hoofdvaart alhier. Wenschelijk zou het zijn, dat ook bij de overige bruggen zulks het geval was,
maar wijl deze door de aangelanden zijn gelegd en door hen moeten worden onderhouden, is
daarvan geen sprake. Velen hopen dan ook, dat de Staat ook deze bruggen aan zich zal trekken, te
meer omdat ze bij geringere doorvaartswijdte voor de scheepvaart wel eens lastig kunnen worden,
terwijl ook de minder degelijke constructie treurig afsteekt bij de nette en soliede rijksbruggen.
Boeldag - Smilde.
Op Vrijdag 9 Maart 1877,
des voormiddags te elf uur, zullen, ten woonhuize en ten verzoek van Mejufvrouw JANTJE
MIDDELBOS, Weduwe wijlen den Heer JAN JOFFERS te Smilde, publiek worden verkocht:
Drie KOEIJEN,
waarvan eene aanstaande te kalven, een mooi WAGENTJE, een BOERENWAGEN, WIPKAR, KARN met
koperen HOEPEL en verder
Boer- en Melkgereedschap,
HOOI, STROO, MEST en ’t geen meer te voorschijn wordt gebragt.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 5 MAART 1877

Smilde, 28 Febr. Als eene bijzonderheid kunnen we berigten, dat S. Boers alhier een paar dagen na
nieuwjaar 5 aardappelen heeft gepoot, die reeds den 17den dezer boven den grond stonden, maar nu
diep onder de sneeuw zitten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 6 MAART 1877

NUT EN VERMAAK.
TOONEELVOORSTELLING
door de leden der Rederijkerskamer NUT EN VERMAAK, op Woensdag den 7den en Donderdag den
8sten Maart 1877, ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde.
Opgeluisterd door de MUZIEK van den Heer ENGERS te Assen.
Entrée:
Eerste avond f 0.49.
Tweede Avond f 0.49 en f 0.25.
Aanvang ‘s avonds 7 uur.
HET BESTUUR.

