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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 MEI 1877 
 
-Zekere A.F., die voor den koopman v. E. alhier de markt te Dwingeloo bezocht, wierp het door hem 

ontvangen geld in een overdekten emmer. Hij had dezen juist van de voornaamste specie ontdaan, 

toen de landbouwer B. van D. hem vroeg, wat hij voor den inhoud eischte. Na eenig loven en bieden 

kwam men overeen voor tien gulden; bij opening bleek de emmer nog te bevatten de kolossale som 

van 76 … centen. 

Men verwacht, dat B. nu wel van zijn kooplust in den blinde zal zijn genezen. 

Hoogersmilde, 23 Mei. Als eene merkwaardige bijzonderheid kunnen we, in verband met de 

achterstaande advertentie, van hier mededeelen, dat Hendrik Hummel en Jitske Wijkel, waarvan de 

eerstgenoemde ruim tachtig en de vrouw zevenenzeventig jaar oud is, gedurende een tijdperk van 

vierenvijftig jaar door den echt zijn vereenigd. In al dien tijd mogt het echtpaar zich verheugen in een 

tamelijk goede gezondheid en het ruim bezit van dagelijksch brood. Door hunne kinderen, van welke 

er negen huwden, verkregen ze eene talrijke nakomelingschap, want de oude lieden werden 

achtereenvolgens vader en moeder, grootouders en overgrootouders over 88 kinderen, kleinkinderen 

en overkleinkinderen; daarvan zijn er vijftien overleden. Wij wenschen den oudjes, die doorgaans in 

een opgeruimde gemoedsstemming verkeeren, verder een rijkgezegenden levensavond en nog vele 

blijde dagen toe. 

54jarige Echtvereeniging 

VAN 

HENDRIK HUMMEL EN JITSKE WIJKEL. 

Hoogersmilde, 22 Mei 1877. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 MEI 1877 
 
Smilde, 25 Mei. Voor eenigen tijd werd de draai bij het huis van den logementhouder J.K. Homan op 

last van den burgemeester weggenomen. 

In den nacht van Zondag op Maandag heeft men goedgevonden, dat werk ongedaan te maken door de 

draai op nieuw te leggen. Haar gemis stond eene waardige Pinkster-Maandag-viering ook al te zeer 

in den weg. Naar den aard van ’t werk te oordeelen hebben verscheidene belangstellenden een handje 

geholpen. 

We vernemen, dat eene vergadering van aangelanden, die belang hebben bij ’t behoud dier draai - 

velen zelfs wenschen haar door eene brug te doen vervangen - tot geene resultaten heeft geleid. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 MEI 1877 
 
Smilde,  26 Mei. De prijzen van het rundvee staan thans op eene flinke hoogte; in een week of vijf 

zijn ze circa 30 proc. gestegen. Vette varkens kosten f 52 à f 56 per 100 kilo. De biggen, hoewel niet 

zoo duur als in sommige jaren het geval was, brengen toch, als ze 6 weken oud zijn, 6 à 7 gld. op. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 MEI 1877 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 28 Mei 1877. 

Als ons Gemeentebestuur eene som van f 600 per jaar waarborgt voor de opbrengst van een 

telegraafkantoor, dan zal Smilde in ’t genot van zulk een versneld middel van correspondentie 

worden gesteld. Wij hopen, dat ons bestuur daartoe overga en durven wel voorspellen, dat de 

ingezetenen daarvan veel gemak en voordeel zullen hebben. Mogt op het kantoor de f 600 niet geheel 

worden ontvangen, dan zal het tekort niet zoo groot zijn, dat het voor de gemeentekas een te 

drukkende last wordt. Smilde is in de laatste jaren vooruitgegaan en om de welvaart te vermeerderen 

is ook een goed geregelde en versnelde correspondentie in vele opzigten een krachtig middel. 

 W. en Z. 

 

 


