blad 1877z26
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 28 NOV. 1877

Smilde, 27 Nov. Naar wij vernemen hebben de heer inspecteur van ’t lager onderwijs in Drenthe
en de heer schoolopziener in ’t tweede district den heer Meijeringh gister een bezoek gebragt en
is hem bij die gelegenheid de zilveren medaille voor getrouwe en ijverige vervulling der
betrekking als onderwijzer gedurende eene halve eeuw vanwege den Koning uitgereikt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 1 DEC. 1877

Smilde, 29 Nov. De handel in vette varkens is hier thans ongemeen traag. De lege prijzen van 46
à 52 cents per kilo steken zoo ongunstig af bij die van ’t vorig jaar, dat tal van landbouwers niet
tot den verkoop kunnen besluiten, maar liever geduld willen oefenen en wachten op betere
tijden. Naar ’t oordeel van velen is op een aanmerkelijk stijgen van den marktprijs intusschen
vooreerst niet te rekenen. Zij, die zoo denken, gronden hun gevoelen op het steeds toenemend
gebruik van Amerikaansch spek, dat zich door goedkoopte aanbeveelt en bij goede behandeling
voor het inlandsch in smaak weinig schijnt onder te doen. De varkenshouders worden door de
“varkensziekte” echter me een veel grooter gevaar bedreigd. door die ziekte is reeds
aanmerkelijke schade aangerigt, terwijl ze zich nog verder schijnt te verspreiden.
-Eenige schapen werden hier onlangs vervolgd door een hond van den arbeider B. en wel met het
gevolg, dat één der vlugtende dieren werd gegrepen en verscheurd. Twee anderen werden in ’t
water gejaagd en vonden zoo den dood. Kort daarop wilde dezelfde hond opnieuw zijn
moordlust koelen; hij werd echter tijdig hierin verhinderd en nu voor goed onschadelijk
gemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 4 DEC. 1877

Bovensmilde, 30 Nov. Gister is tot ouderling gekozen T. v.d. Velde en tot diaken R. Kramer. De
eerste vervangt de plaats van IJ. Pomper, die voor zijne herbenoeming had bedankt. Ook J.C. de
Jonge had de herbenoeming tot diaken niet aangenomen, zoodat in zijne plaats M. de Jong is
gekozen. Ouderlingen zijn dus geworden G. de Boer en T. v.d. Velde, diakenen M. de Jong en R.
Kramer.
-2 Dec. De Ned. Herv. gemeente alhier werd hedenmorgen hoogst aangenaam verrast door de
mededeeling van haar geachten predikant, den heer Reijerkerk, dat hij voor de op hem
uitgebragte beroeping naar Roden had bedankt. Dit bedanken voor eene veel beter gesalarieerde
betrekking is zeker wel een bewijs van den hechten band, die hier bestaat tusschen leeraar en
gemeente, een band, die ongetwijfeld nog zal worden versterkt nu de heer Reijerkerk weder heeft
getoond, dat hij door eenige honderde guldens niet tot vertrekken kon worden uitgelokt.
Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 2de kwartaals Kohier van het
Patentregt, dienst 1877/78, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en, op
heden, ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven.
3 Dec. 1877.
BOELKEN, Burgemr.
Hout - Smilde.
Op Donderdag 20 Dec. 1877,
des morgens precies te tien uur, publieke verkoop bij het hout van Smilde van
pl. m. 600 EIKENBOOMEN,
van verschillende lengte en zwaarte, op stam staande te Smilde op het landgoed RIJBRUG,
geschikt voor Scheepsbouwers, Stelmakers en Timmerlieden, en
eenige perceelen SCHELHOUT.
Bijeenkomst bij het huis RIJBRUG te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

