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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 APRIL 1877 
 
-Men verwachtte in den afgeloopen winter vrij algemeen, dat de hooge turfprijzen van ’t vorige jaar 

nog meer zouden stijgen en ’t blijkt nu reeds, dat men zich niet heeft bedrogen. De prijzen, vooral 

ook van de scherpe turf, zijn nog aanmerkelijk verhoogd. De duurte van het veen, waarvan de waarde 

in korte jaren meer dan verdubbeld is, heeft goedkoope turf zeker voor altijd onmogelijk gemaakt. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis: 

1. dat er verzoeken zijn ingediend: 

a. door FOKKE VOORMA tot oprigting van een Bakkerij in het pand wijk C no. 1095 

(kadaster sectie D no. 830), en 

b. door NATHAN VAN DAM tot oprigting van een Slagterij in het pand wijk B no. 574 

(kadaster sectie G no. 1908), - en 

2. dat op Dingsdag den 24sten April 1877, des voormiddags ten 10 uur, ten Gemeentehuize 

gelegenheid zal worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigtingen bezwaren in te brengen en 

deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. 

S. KOOGER,   BOELKEN, 

Secretaris.   Burgemeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 APRIL 1877 
 
Smilde, 11 April. Schipper B. alhier had nu en dan Albert Hasper te kennen gegeven, dat hij diens 

inboedel wilde koopen, maar het kwam dan tot geene daadzaken en eindigde met schertsen. Toen nu 

gemelde B. hem dezer dagen echter f 300 bood voor zijn kabinet met wat er op en in was, voor een 

klok en kastje, gaf Hasper hem geluk en overhandigde hem de sleutels. Toen bij opening van die 

meubels de koop echter niet mede viel, wilde B. daarvan afzien en achtte het gebeurde, als zijnde niet 

ernstig gemeend, voor gekheid. Hasper, die den koop en verkoop, in tegenwoordigheid van getuigen, 

voor gesloten hield, dacht er anders over, en is nu voornemens het verkochte te leveren, daar hij gister 

de verkochte goederen aan B. bij deurwaarders-exploit heeft doen aanbieden. Met belangstelling ziet 

men den afloop dezer zaak te gemoet. Dat schipper B. geen voordeeligen handel heeft gedaan, zal 

ieder wel kunnen begrijpen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 APRIL 1877 
 
Smilde, 12 April. Eene van de gunstigste verschijnselen in deze gemeente en een sterk sprekend 

bewijs van de toenemende welvaart, waarin ze zich mag verheugen, is zeker de vermindering van de 

gelden, die voor ’t armwezen moesten worden besteed. 

De som door het armbestuur benoodigd neemt gestadig af en nog sneller vermindert het getal van die 

personen, welke met een zak gewapend langs de huizen slenteren, om met het traditioneele “in drie 

dagen geen eten gehad” storm te loopen op de medelijdende harten van hen, die in ’t bezit zijn van 

welgevulde kelders en schuren. Die winterbedelaars zijn zoo goed als verdwenen, we zouden zeggen 

geheel uitgestorven, indien niet zoo nu en dan een vreemde het nuttig en noodig oordeelde ons er aan 

te herinneren,  dat ze nog bestaan. 

-’t Schijnt wel dat dit voorjaar met al zijn regen en zijne afwisseling van luchtgestel eene treurige 

vermaardheid zal verkrijgen door de vele ongesteldheden, die het doet heerschen. Schier in elk deel 

dezer gemeente is het getal zieken ongemeen groot, vooral onder de jonge kinderen, waarvan velen 

bezwijken. 

Ook in de omliggende gemeente bereikt, naar men ons verzekert, het sterftecijfer een ongemeene 

hoogte. 


