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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 19 APRIL 1878 
 
Smilde, 18 April. Wat vroeger voor eene groote zeldzaamheid gold, dat namelijk schippers 

onbevracht onze gemeente verlieten, is nu een bijna alledaagsch feit. De turf wordt hier nu dikwijls 

tot prijzen verkocht, die het den schipper onmogelijk maken iets van belang te verdienen, wijl in 

Holland de handel voortdurend traag schijnt te blijven. Velen keeren zonder lading terug, maar ook 

wordt het getal dagelijks grooter van hen, die zich eene verdere reis getroosten en voor minder geld 

uit de provincie Groningen fabrieksturf halen, die in Holland ten overvloede nog duurder wordt 

betaald. Onderscheiden schippers verzekerden ons, dat het verschil bij inkoop hier en in Groningen al 

ligt per lading 60 gulden bedraagt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 APRIL 1878 
 

Kennisgeving. 

Ter Secretarie der gemeente Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van HARM 

RIDDER om in het pand wijk B No. 19 een Koper- en Blikslagerij te mogen oprigten. 

Op Zaturdag den 4den Mei 1878, des voormiddags  ten 10 uur, zal ten gemeentehuize gelegenheid 

worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten.    Burgemeester en Wethouders van Smilde, 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 APRIL 1878 
 
Smilde, 21 April. Naar men verneemt, zijn gister wederom een Friesch schaap en twee dito 

lammeren door honden aangevallen en gedood, misschien door dezelfde honden die in Jan. jl. twee 

schapen hebben verscheurd, althans men zegt dat het de honden van denzelfden eigenaar zijn. 

Boeldag - Smilde. 

OP VRIJDAG 26 

en NIET op Donderdag  25sten April, des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer 

JAN OFFEREINS te Smilde, publieke verkoop van twee PAARDEN, waaronder een 6jarige bruine Ruin 

en een 3jarige zwarte Merrie, twee Enter-Veulens, een bruine Hengst en een zwart Merrie-Veulen, 

elf stuks HOORNVEE, afgekalfd en aanstaande te kalven, drie LAMMEREN, een KOETS en TILBURY 

op veeren, vier BOEREWAGENS, waaronder een KORREWAGEN, PLOEG, EEGDEN, vier breede 

WIELEN, HAKSELMACHINE, een KAFWINDE, SJOUW, en verdere DEELGEREEDSCHAPPEN; voorts 

een partij STROO, 100 mud AARDAPPELEN, ZAAIHAVER, PAARDEBOONEN, een KARN met koperen 

HOEPEN, 15 koperen ZIJVATEN, 4 koperen en houten EMMERS, koperen KETELS, TONNEN en eenige 

SMIDSGEREEDSCHAPPEN, 
Huismeubelen, 

als: KABINET, SECRETAIRE, STOELEN, TAFELS, KLOK, SCHILDERIJEN enz., Koper-, Blik-. Tin- en 

Aardewerk en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 APRIL 1878 
 

Verhuizingen te Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt belangstellende ingezetenen in herinnering artikel 11 der 

Algemeene Politieverordening, luidende: “Van elke verhuizing van gezinnen binnen de gemeente 

wordt kennisgeving gedaan ter Secretarie de gemeente, binnen acht dagen nà die verhuizing. Die 

kennisgeving moet behelzen de namen en voornamen der verhuizende personen, alsmede de 

wijkletter en het nummer der woning, die zij verlaten en van die welke zij betrokken hebben, en moet 

gedaan worden door de hoofden der gezinnen voor al de bij hen inwonende personen. Bij verzuim 

worden zij gestraft met eene geldboete van f 1,-” 

De Burgemeester voornoemd: BOELKEN.

  


