
blad 1887s2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 6 DECEMBER 1887 
 

 
Smilde, 5 Dec. Zaterdagavond ll. werd bij de wed. Homan, ten  verzoeke van de erven P.R. Zwiers 

en ten overstaan van notaris J. Veenhoven, publieke verkocht de vastigheden van genoemde erven. 

De verkoop was zeer geanimeerd, vooral van de landerijen. Koopers werden de heeren J. de Vries 

(Zeldenrust), Jacob W. de Vries, Hoogerbrugge, J. Brans en de burgerlijke gemeente. 

Dinsdag a.s. worden ten huize van J.H. Wind en ten overstaan van notaris mr. H. van Lier te Assen, 

de vastigheden ingezet van de erven Bijnema, waarbij o.a. een uitstekende plaats land, waarvan wij 

niet twijfelen of deze zal tal van liefhebbers vinden. 

Smilde, 5 Dec. Tot ouderlingen bij de Chr. Ger. gemeente zijn gekozen de hh. A. Noordhof, J. 

Haveman en D. Hogewind; tot diakenen J. Boxem, K. Spiegelaar en A. Middelbos. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Den heer J. Wieldraaijer gaf ik een adres, waar hij naar de varkensziekte op “de Scheid” kon 

informeeren; tot mijn spijt en zeer groote verwondering heeft hij daar niets gehoord wat mijn bericht 

bevestigde. Toch mag ik het niet terug gaan nemen. 

Het eenige  afdoend middel – menschen zijn soms erg vergeetachtig van aard – om den heer 

Wieldraaijer, wien niets boven waarheid gaat, te overtuigen dat ik geen nieuwtjes uit mijne duimen 

zuig, zou misschien zijn hem de plaatsen aan te wijzen, waar de gestorven varkens zijn begraven. 

Dat is echter me onmogelijk. 

Hoogachtend,          UEd. dr., 

Smilde, 5 Dec.          Correspondent. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 DECEMBER 1887 
 
Smilde, 10 Dec. Gister greep hier eene jachtpartij plaats, zoo interessant als misschien geene ooit ter 

voren. Het gold niets meer of minder dan 2 wilde varkens, volgens ooggetuigen van enorme zwaarte 

(men spreekt van ongeveer 300 pond). de dieren werden eerst gezien door den heer H. Fledderus, die 

weldra in  gezelschap van vele anderen lostoog  op den vetten buit. De jacht is echter vruchteloos 

geweest; wel werden de zwijene gevonden en kwam men zoo nabij, fat een paar schoten gelost 

konden worden, doch daarbij is het voorshands gebleven. De varkens bleken uitstekende loopers en 

de zwemkunst verstonden ze zoo goed, dat eene kleinigheid als eene wijk niet werd geteld. 

Smilde, 12 Dec. In de gisteravond gehouden vergadering van den Kerkeraad der Isr. gemeente alhier 

is tot lid van het Israël. armbestuur benoemd de heer H. Denneboom. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 DECEMBER 1887 
 

-Heden hebben we weder eene werkstaking onder de arbeiders aan het kanaal. Nagenoeg 35 man, in 

erge mate vertoornd, trokken van morgen joelende en tierende langs de straat, omdat hun over deze 

week voor het ledigen van eene modderschuit slechts 45 cent in plaats van 60, zooals vroeger was 

overeengekomen, werd uitbetaald. Voor die loonsverlaging ware waarschijnlijk veel aan te voeren, 

zoo ze slechts tijdig aan de betrokkenen was medegedeeld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 13 DECEMBER 1887 
 

Smilde, 10 Dec. Van verschillende plaatsen komen er berichten, waaruit blijkt, dat het 

herhalingsonderwijs niet zooveel opgang maakt als men verwachtte. In deze gemeente, waar men van 

de leerlingen voor ’t ontvangen van het onderwijs afzonderlijk schoolgeld heft, worden, in 

vergelijking met de dagscholen, de herhalingslessen ook weinig bezocht. Hoogersmilde maakt hierop  

echter een uitzondering, daar toch gaan meer leerlingen, dan op de drie andere openbare scholen te 

zamen. 

(Aan de N. Gron. Ct. wordt uit Smilde bericht, dat in eene der openbare scholen aldaar door drie 

onderwijzers herhalingsonderwijs wordt gegeven aan één leerling) 

 


