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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 NOVEMBER 1878 
 
Smilde, 4 Nov. Hedenavond hield ons plaatselijk “Nut” eene vergadering ten huize van J.K. 

Homan. Het aantal leden in aanmerking genomen, was dat der opgekomenen niet groot. 

Na opening las de secretaris de notulen der vorige vergadering, die onveranderd werden vastgesteld. 

Hierop werd als lid der vereeniging voorgesteld de heer ’t Hooft, die met algemeene stemmen werd 

aangenomen. 

Nu las de secretaris het algemeen verslag voor over het verloopen maatschappelijk jaar, waaruit 

bleek, dat de vereeniging gedurende genoemd jaar was verminderd met 6 leden, één wegens 

overlijden, 2 door vertrek naar elders, 2 door bedanken en één wegens niet betaling (roijement), 

zoodat op ult. Oct. de vereeniging bestond uit 59 gewone en 2 buitengewone leden. 

De opgerigte naai- en breischolen te Hijkersmilde-Kloosterveen en te Hoogersmilde leveren 

uitmuntende resultaten en voldoen aan de verwachting. 

Van de opgerigte spaarbank wordt nog steeds weinig gebruik gemaakt door hen, voor wie ze 

eigenlijk is daargesteld. 

De rekening en verantwoording van den penningmeester sloot met een voordeelig saldo van f 37, 

95, bedragende in ontvangst f 113,05 en in uitgaaf f 75,10. 

Volgens den rooster moest de heer J.P. Suir als lid van het bestuur aftreden. 

Met algemeene stemmen werd hij alszoodanig herkozen en liet zich die herbenoeming welgevallen. 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter, na gebruikelijke rondvrage, de vergadering. 

Met genoegen kunnen wij hier bijvoegen, dat aanstaanden Vrijdagavond in de openlijke 

vergadering als spreker zal optreden de heer Koch, predikant te Norg. 

Smilde, 5 Nov. De koopman A. Kats alhier had gister bij zijne terugreis van Hijken, gem. Beilen, 

naar deze plaats eene zeer onaangenaame ontmoeting. Toen hij een eind van den weg had afgelegd 

en zich midden in ’t eenzame veld bevond, liep een hem onbekende persoon op hem aan, die hem 

om een pruimpje tabak vroeg, waaraan door K. bereidwillig werd voldaan. 

Hiermede niet tevreden, eischte hij een kwartje en verder dat Kats zou afleggen. Hij maakte reeds 

aanstalten tot een aanval, die echter door genoemden koopman werd afgeweerd met zijn dikken 

stok, dien hij bij zich had. Daar het nu op handelen aankwam, dreigde K. den vreemdeling met 

stokslagen, indien hij niet voor hem aanliep. De vreemdeling, bevreesd voor die bedreiging, terwijl 

hij tevens zag, dat hij met een stevig gebouwd man te doen had voor diens drift beducht zijnde, 

voldeed zijns ondanks aan het bevel, totdat een eind verder de vreemdeling zich plotseling 

verwijderde. Toen Kats te huis kwam, was hij in de eerste oogenblikken nog onder den indruk van 

het voorval, dat nog langen tijd in zijn geheugen zal blijven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 NOVEMBER 1878 
 Bij de STEMMING voor een LID der Provinciale Staten, op den 18den November a.s., wordt 

bijzonder aanbevolen de Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

Grondeigenaar te Smilde 

EENIGE KIEZERS, 

die belang stellen in vooruitgang. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 NOVEMBER 1878 
 
Smilde, 7 Nov. Bijna alle schippers, die uit Holland terugkomen, brengen straatvuilnis aan, die 

aanmerkelijk goedkooper is dan in den vorigen herfst. ’t Verschil per lading bedraagt in den regel 

meer dan f 50. De kwaliteit, die in ’77 zooveel te wenschen overliet, wordt ook nu nog niet 

geroemd en moet oneindig slechter zijn dan vroeger. 


