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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 JAN. 1878 
 
Smilde, 27 Jan. Wie ook over slechte of ten minste over minder goede tijden hebben te klagen, met 

de schippersknechten is dit niet het geval; hunne loonen zijn integendeel eer gerezen dan gedaald, 

zoodat een knecht, die 300 gulden verdient, volstrekt geen reden heeft zich op een hoog loon te laten 

voorstaan. De klaagliederen, die over deze hooge loonen en over trage scheepvaart soms door 

schippers worden aangeheven, vinden weerklank bij de landbouwers, die volstrekt niet zijn 

ingenomen met de prijzen, welke hun voor een deel hunner producten worden uitbetaald. De velen, 

die hier van ’t mesten van varkens één hunner hoofdbedrijven maken, moeten met 26 à 27 cents per 

½ kilo tevreden zijn, waar hun vroeger tot 35 à 36 cents met graagte werd geboden. ’t Is dan ook 

gelukkig, dat van varkensziekte zoo goed als niets meer wordt vernomen, want ook zonder 

bijzondere tegenspoeden is de winst reeds gering genoeg. Geene betere zaken maken de veehouders, 

die thans midden in den winter hunne boter moeten verkoopen tegen prijzen, welke in den zomer 

niet hoog meer werden genoemd. Gunstiger is de toestand van de bouwboer, die zijne aardappelen 

bij voorkoop nog 10 à 15 cents per mud duurder kan verkoopen dan in ’t vorige jaar het geval is 

geweest, wijl door de fabrikanten nu f 1.25 wordt besteed. ’t Lijdt geen twijfel of het 

aardappelverbouw zal nog aanmerkelijk worden uitgebreid, en evenzeer staat te wachten, dat van ’t 

varkenmesten minder werk zal worden gemaakt. Wat de eetaardappelen betreft, hieronder vreezen 

sommigen, dat door den enorm hoogen waterstand in de kuilen nog al verwoestingen worden 

aangerigt, vooral daar waar de waterleidingen geene diensten bewijzen. Mogt hunnen vrees blijken 

ongegrond te zijn, dan zal men in ’t voorjaar wel niet voor duurte behoeven te vreezen, wijl groote 

hoeveelheden zijn gekuild. 

Schel- en Weekhout. 

Smilde. 

Op Dingsdag 12 Februarij 1878, 

des avonds te 7 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van 

een kamp Eiken SCHELHOUT bij de Grietmansbrug, een kamp Eiken SCHELHOUT op de 

Molenwijk te Smilde en eenige perceelen WEEKHOUT, ten verzoek van den heer C.L. VAN 

IJSENDIJK te Smilde.      Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 JAN. 1878 
 

Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Smilde vraagt eene 

VROEDVROUW, 

tegen een salaris van twee honderd vijftig gulden per jaar. Inlichtingen zijn met vrachtvrije brieven 

of in persoon te bekomen bij den voorzitter van het Armbestuur. De sollicitanten moeten aan hem 

hunne stukken vrachtvrij inleveren vóór den 15den Februarij 1878. 

Het Burgerlijk Armbestuur voornoemd: J.  ROEMER, Voorzitter. 

J.R.T. TELLEGEN, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1 FEBR. 1878 
 
Smilde, 30 Jan. Een niet onaardige grap had hier in den loop der vorige week plaats. Een schipper, 

wiens dochter in ondertrouw is, had aan vrienden en bekenden verlovingskaartjes doen toekomen, 

hetgeen de jonggezellen aanleiding gaf om vlaggen in de top van het schip te hijsen. De jongelui, die 

dat doen, worden dan, ingevolge plaatselijk gebruik, bij het afnemen dier vlaggen, op een fikschen 

borrel onthaald. Toen ze nu tot het afnemen wilden overgaan, was de driekleur reeds verdwenen en 

van de praam weggehaald. Hierin zagen onze jonge maten eene beleediging en een bewijs, dat hun 

geen onthaal was voorbereid. Toen nu de schipper den volgende morgen opstond, zijne oogen eens 

wreef en in de hoogte keek, ontwaarde hij, dat men hem eene poets had gespeeld, want er stond op 

den top van den mast eene omgekeerde flesch met een ledig glaasje daaraan bevestigd, die welligt 

een schippersknecht in overleg met zijne kameraden in de hoogte had gebragt, om zich te wreken 

voor de belooning hun niet ten deel gevallen. De flesch en het glaasje paradeerden eenige dagen aan 

den top van den mast, omdat niemand ze er af durfde te halen, totdat iemand met een geweer de 

voorwerpen stuk schoot.  


