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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 NOVEMBER 1879 
 

 
Boeldag – Smilde. 

Op Dingsdag 2 Dec. 1879, 

des morgens te 11 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van HENDRIK KORTWIJK te Oude Smilde 

bij het Oranjekanaal, publiek worden verkocht: 

1 PAARD, 

WAGEN, PLOEG, EEGDE, BOERENGEREEDSCHAPPEN, 2 VARKENS, voorts 

INBOEDEL, als: 

KABINET, KLOK, STOELEN enz. enz. 

 

Na afloop hiervan zullen, des middags te 1 uur, ten huize en ten verzoeke van H.C. HATZMAN te 

Smilde, publiek worden verkocht: 

2 Paarden, 9 Koeijen, 

waaronder kalfde, guste en PINKEN, 2 VETTE VARKENS, 5 LOOPVARKENS en 2 Friesche 

SCHAPEN. 

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

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 DECEMBER 1879 
 
Smilde, 28 Nov. Hedenavond hield ons “Pl. Nut” zijne eerste vergadering. Tot bestuursleden 

werden herkozen de heeren W.J. Boelken en G.B. ’t Hooft; rekening en verantwoording moest 

worden uitgesteld wegens ziekte van den penningmeester, terwijl verder als nieuwe leden zijn 

toegetreden de heeren J. Hoogerbrugge, M.J. ten Hoor en dr. Huisman. 

Vervolgens hield de heer G.B. ’t Hooft eene lezing, getiteld: “Eene allegorische tentoonstelling”. De 

heer ’t Hooft leidde ons in gedachten eene kamer binnen, waar verscheidene schilderijen hingen, 

naar aanleiding van welke hij zijne opmerkingen ten beste gaf. Nu eens verwijlde de spreker bij het 

beeld van een krachtig mensch, om dan weder te wijzen op een ander die, door sterken drank enz. 

verwoest, een ellendig en kommervol bestaan moest voortslepen. 

Eene gansche rij van beelden, welke allen op het dagelijksche leven werden toegepast, werd aldus 

behandel. De lezing was èn leerrijk èn aangenaam, zoodat de heer ’t H. met het grootste genoegen 

werd aangehoord. 

De bijdrage: “de gevolgen van eene opregte huwelijksaanvraag”, insgelijks van den heer ’t Hooft, 

bragt de lachspieren niet weinig in beweging. Het stukje was geestig gedacht en werd uitstekend 

voorgedragen. 

Men hoopt algemeen schielijk weder den heer ’t Hooft als spreker te zien optreden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 DECEMBER 1879 
 

Nationale Militie – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verpligting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat 

die aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen den 1sten en 31sten Januarij 1880 

en dat daartoe zijn verpligt alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1861. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 DECEMBER 1879 
 
Smilde, 7 Dec. Met genoegen vernemen we, dat het “Plaatselijk Nut”, zich met de ijsbanen op de 

Hoofdvaart gaat bemoeijen. Het “Nut” is natuurlijk niet bij magte te bevelen, maar, zijn we wel 

ingelicht, dan zijn baanvegers uitgenoodigd twee banen aan te leggen, voor welke extra moeite ze 

naar behooren zullen worden beloond. 

Een dergelijke maatregel verdient allen lof, want het is ijselijk om aan te zien hoe èn rijders èn de 

sleden zich in snelle vaart over eene baan van eenige voeten breedte voortbewegen. 


