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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1890 

 

 
Smilde 11 Sept. Op de gister alhier gehouden jaarmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 58 koeien 

van f 98 tot f 180, 6 pinken van f 34 tot f 75, 1 kalf en 1 stier, welke onverkocht bleven, 25 Friesche 

schapen van f 3.50 tot f 35,  47 geiten van f 2.75 tot f 10.50, 174 Drentsche schapen van f 4 tot f 9, 7 

drachtige motten van f 27 tot f 42 en 326 varkens van f 4.15 tot f 43. 

De markt kenmerkte zich door tragen handel. De aanvoer was niet groot, doch de kooplust uiterst 

gering. Wat de kermis betreft, ook deze was niet zoo druk als wel eens het geval is geweest. De 

kinderen hebben zich kostelijke vermaakt in den draaimolen, die gelukkig niet ontbrak, terwijl ook 

kramen in voldoend getal aanwezig waren. Des avonds heeft de volwassen jeugd pret gemaakt; 

behoudens enkele kibbelpartijen liep, voor zoover we weten, alles is goede orde af. 

Smilde, 11 Sept. Op de najaarsmarkt van gisteren lieten een 20tal bezoekers uit Appelscha zich 

onbehoorlijk uit en gaven er hun ongenoegen over te kennen, dat de burgemeester slechts tot 

middernacht verlof tot tappen had gegeven. Ook bezigden zij beleedigende uitdrukkingen tegen den 

Koning, terwijl ook de veldwachters hun deel kregen. In de beide laatste gevallen is proces-verbaal 

opgemaakt. Het beleidvol optreden van de rijks- en de gemeenteveldwachters  voorkwam, dat er 

botsing ontstond tusschen de Smilders en de Appelschaaster bezoekers; de eersten stonden de politie 

getrouw bij en toonden anti-socialisten te zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1890 

 
Smilde, 11 Sept. Gisteravond werd door de Chr. Ger. Jongelingvereeniging alhier eene feestelijke 

bijeenkomst gehouden. Recht gezellig en aangenaam werden, onder ’t houden van voordrachten en het 

zingen van liederen (het gemengd zangkoor droeg niet weinig bij tot het feestgenot), eenige uren 

doorgebracht. Natuurlijk ontbraken de noodige ververschingen niet. 

WATERSCHAP 

DE ZEVEN BLOKKEN. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af 20 

September a.s. gedurende dertig dagen ten huize van den Secretaris van genoemd Waterschap zal 

voorliggen het eerste deel van den Legger van Waterschapswerken (de Wijken). 

Smilde, 13 September 1890.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 

Heden overleed, zacht en kalm, onze onvergetelijke Moeder 

AALTJE WIND, 

laatst Weduwe van R.J. SCHUT, in den ouderdom van ruim 79 jaar. 

Vrede en liefde was haar leven; dat ook haar heengaan vrede zij. 

Bovensmilde, 10 Sept. ’90.     Namens Broeders en Zusters, 

H. DE VROOME. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 SEPTEMBER 1890 

 

M. DE JONGE te Smilde 

vraagt een Bakkersknecht, 

die zoo schielijk mogelijk in dienst kan treden. 

Smilde, 13 Sept. De commissionairs van den heer W.A. Scholten bieden hier thans voor 

fabrieksaardappelen de volgende prijzen: Engelschen enz. f 1.05 en Champions f 1.15 per mud; voor 

rekening van de fabriek “De Nijverheid” wordt voor alle soorten f 1.10 geboden. Er wordt bijna niet 

verkocht. 


