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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 MAART 1876 
 
Hoogersmilde, 19 maart. Gisteravond werd door het alhier en onder leiding van den heer W. 

Hofman bestaande zanggezelschap de jaarlijksche potvertering gehouden. Na het uitvoeren van 

eenige zangstukken en het voordragen van eenige luimige stukken door de leden A. Mulder en K. 

Offerein, werd de avond verder gezellig en in gepaste vrolijkheid doorgebragt. De directeur werd als 

blijk van erkentelijkheid voor zijne goede leiding vereerd met een fraai cadeau, bestaande uit een 

keuring bewerkt schilpadden met zilver ingelegd brillendoosje en een zilveren luciferdoosje. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 MAART 1876 
 

Smilde. 

Op Dingsdag 28 Maart 1876, 

des voormiddags te 10 uur, aan de Boerenplaats, in gebruik bij den Heer ROELOF SMIT aan de 

Norgervaart, gemeente Smilde, en ten diens verzoeke, publiek op boelgoedsconditiën worden 

verkocht: 

Twee Paarden, 

12 KOEIJEN en VAARZEN, drie dragtige Varkens, beslagen WAGEN, KAPCHAIS, twee PLOEGEN, 

twee EEGDEN, WIPKAR, KROOIJEN, PAARDEKRIBBEN, 

eene partij Aardappelen, 

een  groote partij beste blaauwe TURF, voorts 

Huismeubelen, 

STOELEN, TAFELS en hetgeen meer zal worden aangeboden. 

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

Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 24 MAART 1876 
 
Smilde, 22 Maart. Voor eenige dagen ontmoetten we den heer J. Joffers Az., die in Nov. 1875 uit 

Noord-Amerika hier is teruggekomen. Hij is aldaar ruim 7 jaar geweest en alzoo bevoegd over vele 

zaken een grondig oordeel te vellen. Uit alles wat we van den heer Joffers hebben vernomen, is ons 

duidelijk gebleken, dat hij, die hier zijn brood heeft, om de boter niet naar N. Amerika behoeft te 

reizen. Wel zijn er eenigen naar toe gegaan, wien het er maar eens uitmuntend gaat. En dat dezulken 

gunstige berigten overzenden ligt in den aard der zaak. Maar zeer velen zijn er ook, die de terugreize 

wel gaarne weer zouden willen aannemen, indien het hun niet aan de noodige contanten daartoe 

ontbrak. En zijn dezulken nu ook zoo bereid om hunne ongunstige omstandigheden te berigten? 

Immers neen. 

Die naar N. Amerika gaat en het Engelsch kan spreken, heeft veel boven hem die niets van deze taal 

verstaat vooruit. 

Genoemde heer Joffers gaat met eenige dagen weer naar N. Amerika terug; wij meenen dat hij den 

1sten April a.s. van Rotterdam vertrekt met het stoomschip “P. Calland.”  Hij gaat weer naar zijn 

vroegere woonplaats, de stad Grandrapids in den Staat Michigan. Eene uitmuntende gelegenheid 

voor anderen, om in gezelschap van den heer Joffers de reis te ondernemen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 MAART 1876 
 
Smilde, 28 Maart. Men verneemt, dat op Woensdag den 5den der volgende maand in deze gemeente 

eene collecte langs de huizen zal worden gehouden, voor de noodlijdenden door den watersnood, 

door burgemeester en wethouders en eenige daartoe verzochte ingezetenen. 


