
 

 

blad 1880a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 JANUARIJ 1880 
 
Smilde, 31 Dec. De hevige koude in de eerste helft dezer maand heeft hier geene geringe schade 

aangerigt. Groote hoeveelheden aardappels zijn namelijk in kuilen en kelders bevroren en ten eenen 

male voor de consumtie ongeschikt geworden. Bij vele landbouwers zijn aanzienlijke partijen min 

of meer bedorven. De voorraad was betrekkelijk groot, wijl met het oog op de waarschijnlijke 

duurte in het voorjaar in den afgeloopen herfst met den verkoop weinig drukte werd gemaakt. Ook 

tal van arbeiders moeten zich thans met zoete aardappels behelpen, daar hunne huizen aan de vorst 

een te vrijen toegang verleenden. Armoede heerscht hier overigens niet, of althans zeer weinig; voor 

zoover we weten heeft zoo goed als niemand bijzondere ondersteuning gehad, terwijl ook Smilder 

bedelaars of venters van lucifers schier nergens worden aangetroffen. 

Onder de arbeidersklasse heerscht hier een goede geest; roekelooze geldverspilling komt vooral 

onder de gehuwden hoogst zelden voor. In dezen gaan we jaar op jaar vooruit. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 JANUARIJ 1880 
 
Hoogersmilde, 2 Jan. Een lid der Ned. Herv. gem. alhier heeft bij deurwaarders-exploit zijn 

lidmaatschap opgezegd. Men verwacht, dat weldra meerderen zullen volgen. 

Hoogersmilde, 1 Jan. Tot notabelen zijn gekozen T. Doorn en J.F. Wiegers en tot kerkvoogd is 

benoemd R. Bos. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 JANUARIJ 1880 
 

Verkoop – Smilde. 

Op Maandag 5 Jan. 1880, 

des avonds te zes uren, zullen, in het Logement van J.H. WIND in DE OUDE VEENHOOP te Smilde 

publiek worden verkocht: 

Eene Behuizinge 

met TUIN en BOUWLAND, staande en gelegen aan den Witterweg, gem. Smilde, ter gezamenlijke 

grootte van circa 2 hectaren. 

Ten verzoeke van en toebehoorende aan den Heer FREDERIK ZONDAG te Smilde. 

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

Smilde, 31 Dec. Van goederhand vernemen wij ’t volgende. Gister, toen de inboedel eener 

overledene weduwe in eene naburige gemeente zou verkocht worden, bespeurde men, dat het schot 

achter in ’t kabinet buitengewoon dik was. 

Na onderzoek bleek, dat het dubbel was, en hoe verbaasde men zich toen eenige buidels met geld 

daaruit tevoorschijn werden gehaald. 

Genoemde weduwe stond bekend als een uiterst zuinige vrouw, die in harte behoeften zóó karig 

mogelijk voorzag. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 6 JANUARIJ 1880 
 

 
Smilde, 4 Jan. In de laatste weken zijn van hier eene zeer groote menigte vette varkens uitgevoerd. 

De prijzen zijn in den laatste tijd eenigszins stijgende en varieeren tusschen 21 en 23 cents per 

kilogram. 


