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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 APRIL 1853 
 
Smilde, 17 April. Heden in de voormiddag Godsdienstoefening maakte onze Leraar aan de 

gemeente bekend, dat de kerkeraad besloten had een rekwest tegen de pauselijk hierarchie hier 

te land aan Z.M. den koning in te dienen;  waarop Z.Ew hetzelve voorlas en de gemeente 

uitnoodigde het na het eindigen der Godsdienstoefening te tekenen. In ruim drie uren tijds was 
het door 161 personen onderteekend. De afg. gemeente heeft reeds een dergelijk rekwest 

verzonden. 

19 April. Als een voorbeeld van zeldzame groeikracht kunnen we van hier berigten, dat in den 

tuin van A. K. een Kastanjeboom, verleden jaar een loot heeft geschoten van de verbazende 
lengte van 2,41 N. ellen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 APRIL 1853 
 

Aan de Redacteur der Provinciale Drentsche en Asser Courant. 

Mijne Heeren! 
Naar aanleiding van eene advertentie, in uw blad van 20 April jl. voorkomende, en betreffende 

eene proef met eene zoogenaamde schommelkarn genomen, verzoek ik UEd. beleefdelijk in uw 

eerstvolgend nummer te willen mededeelen, dat ik die bewuste proef als volkomen mislukt 
beschouw. 

Heb de eer mij te onderschrijven                                           UEd. Dw. Dienaar: 

SMILDE, 26 April 1853                                                            P.J.L. EEKHOUT 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 APRIL 1853 
 
Smilde, 27 april. De markt, gisteren alhier gehouden, was vrij druk bezocht; voor runderen 

werden vrij goede prijzen bedongen, van f 25 tot f 105; de varkens golden van f 10 tot f 25. In 
paarden, schapen en geiten was niet veel handel. Onder de vermakelijkheden moeten we vooral 

tellen de voorstellingen van den heer Boesnach, die in zijne ruime en goed ingerigte tent met 

zijn uitmuntend gezelschap het publiek veel genoegen heeft verschaft. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 MEI 1853 
 
Smilde, 10 mei. Werd in een der voorgaande nr. dezer courant eene bijzonderheid vermeld 

bestaande in eene buitengewone sterkte bij een oud man; wij kunnen hier een tweede voorbeeld, 

niet minder opmerkelijk, bij voegen n.l. van den schipper H. J. Deze is bijna 85 jaren oud en 

vaart nog telkens met turf naar Holland en wel met zulk eene ijver en drukte, als waarmede de 

gewoonlijk jeugdige schippers zijn bezield. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 14 MEI 1853 
 
Smilde, 13 mei. Wil men op andere plaatsen den tweeden Pinksterdag het publiek genoegen 

verschaffen door harddraverijen of het zingen van zangstukken; hier hebben de werkende leden 
van ons muzijkgezelschap de Harmonie het voornemen, des achtermiddags in het Bosch van 

den Heer Tonckens eenige muzijkstukken uit te voeren. Wij twijfelen niet of het publiek zal dit 

met genoegen vernemen, 


