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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 DEC. 1877 
 
Smilde, 24 Dec. De lage botermarkt schijnt voor vele veehouders weinig meer te zijn dan een ledig 

gerucht. 

De meesten houden er eigen marktprijzen op na, die wel bij schier allen verschillen, maar die toch 

een punt van overeenkomst hebben in de daadzaak, dat niet voor 90 cents per kilo wordt verkocht. 

Sommigen zeggen zich wel naar de markt te willen schikken, maar toch willen ze niet verkoopen 

beneden een gulden; anderen vinden f 1,10 zeer billijk; nog weer anderen meenen, dat hunne waar 

met minstens f 1,20 moet worden betaald enz. enz. 

Die allen beroepen zich op dure landerijen en dure koeijen en verklaren dat ze des winters 

onmogelijk voor 90 cents een kilo boter kunnen leveren. 

Hoe waar dit misschien ook moge zijn en hoe men ook te regt de lage prijzen moge betreuren, 

gelooven we toch niet, dat men op den duur de tactiek, welke hier wordt gevolgd, zal kunnen 

volhouden. 

 

SMILDE. 

Op Dingsdag 15 Januarij 1878, 

des avonds te uur, zal te Smilde, in het Logement van J.K. HOMAN, publiek worden geveild: 

EENE UITMUNTENDE 

BOERENPLAATS, 

bevattende ruime Boerenbehuizinge met Schuren en Bijgebouwen en uitmuntende Groen- en 

Bouwlanden en Dalgronden, groot ruim 16 hectaren, staande en gelegen te Smilde, in de kom der 

bebouwde streek, zuidoostzijde der Hoofdvaart. 

Ten verzoeke van den Heer GOUKE NUIS aldaar. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 DEC. 1877 
 
Smilde, 26 Dec. In den nacht van Maandag op Dingsdag jl. wisten zich twee karhonden van L.D.N. 

uit hun hok los te rukken en twee schapen van M. Hoogeveen, schipper alhier, die achter zijn huis in 

het land liepen, bij de keel te grijpen en dood te bijten. Zij hebben zich toen vergast met het bloed, 

dat zij uit de doode dieren zogen. Het derde schaap ging op den loop en behield aldus het leven. De 

eigenaar was niet weinig onthutst, toen hij den volgende morgen de verwoesting aanschouwde, die 

de honden, welke nog bij hun prooi stonden, hadden aangerigt. Men zegt, dat deze zaak tot 

geregtelijke vervolging aanleiding zal geven. 

TE SMILDE 

wordt op Vrijdag 28 December, ten huize van den Heer J.K. HOMAN, eene VOORSTELLING 

gegeven door het 

ARABISCH GEZELSCHAP. 

Prijzen der plaatsen: Eerste rang 49 ct., tweede rang 30 ct. Aanvang precies 7 uur. 

KENNISGEVING - SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het zoogenaamde 

Nieuwejaarloopen of Nieuwejaarwenschen, door van buiten de gemeente komende personen, zal 

worden aangemerkt als bedelarij. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 DEC. 1877 
 

ATTENTIE. 

De miliciën-verlofganger RENZO DE VRIEZE wordt, in zijn eigen belang, dringend verzocht om zich, 

ter afteekening van zijn VERLOFPAS, vóór 30 December 1877 ter Gemeente-Secretarie van Smilde 

aan te melden. 


