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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 JAN. 1878

Smilde, 16 Jan. Hedenavond trad in ons “Pl. Nut” als spreker op de heer J. Brals, leeraar aan de
H.B.S. te Assen. Het onderwerp dat hij behandelde was: Vondel beschouwd in verband tot de
geschiedenis. In kernachtige taal, geheel improvisatie, schetste hij Vondel als mensch, als dichter, als
Christen, ja geheel in al zijn doen en laten, zooals hij was, zooals hij leefde en tevens zijne
tijdgenooten, inzonderheid de Amsterdammers, rijken en armen, grooten en kleinen, bewoners van de
voornaamste huizen en van de achterbuurten. Ook de dichterlijke voortbrengselen van den, vooral als
dichter, eenigen Vondel werden flink onder handen genomen en helder en juist, ja haarfijn, om ons
zoo eens uit te drukken, de fijne en naïve zetten in Vondel’s verzen in het licht gesteld en de geheele
improvisatie was als doorspekt met lessen en wenken voor een ieder op zijn levensweg. Wij, en we
vertrouwen allen, hebben den heer Brals, ook om zijne flinke voordragt met het grootste genoegen
gehoord.
Na de pauze werd door den heer Rijerkerk een vers van van Beers, getiteld: ‘de oorlog”, gereciteerd,
dat ook uitmuntend beviel.
In aanmerking genomen, dat er juist hedenavond eene belangrijke verkooping plaats had, was er vrij
wat publiek tegenwoordig.
Smilde, 16 Jan. Op 31 Dec. 1876 telde de bevolking dezer gemeente 2596 ml., 2511 vrl., tot. 5107
zielen; in 1877 zijn geboren 93 ml. 72 vrl., totaal 165, er hebben zich gevestigd 101 ml., 114 vrl.,
totaal 215; de sterfte bedroeg 50 ml. 56 vrl., tot. 106; vertrokken zijn 155 ml., 147 vrl., tot. 302,
zoodat de bevolking op 31 Dec. 1877 bedroeg 2585 ml., 2494 vrl., totaal 5079 zielen. Er werden 50
huwelijken gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 JAN. 1878

Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen belanghebbenden uit hunne vorderingen,
ten laste der gemeente, over het jaar 1877, ten spoedigste en uiterlijk op 15 Februarij aanstaande ter
Gemeente-Secretarie in te leveren.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het Primitief Kohier der
grondbelasting, over het jaar 1878, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op
heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven.
19 Jan. ’78.
BOELKEN, Burg.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 JAN. 1878

Smilde, 22 Jan. Langzamerhand begint voor de schippers weêr de tijd aan te breken, dat ze het
rustige winterleven vaarwel moeten zeggen, om met de vaart weder een begin te maken. De berigten,
welke hier voor en na worden ontvangen van hen, die in Holland de wintermaanden wilden
doorbrengen, zijn echter niet van dien aard, om bijzonder naar de eerste reis te doen verlangen. De
turfhandel is door de weinige koude, die we tot nog toe hebben gehad, aldaar zoo traag als maar met
mogelijkheid het geval kan zijn, zoodat de vooruitzigten voor de schipperij in dit jaar voorloopig al
weder niet gunstig zijn te noemen. Dit is te meer het geval, wijl in den afgeloopen herfst reeds eene
groote hoeveelheid straatvuilnis naar de veenstreken is vervoerd, waartoe ook toen de weinig drukke
scheepvaart voornamelijk aanleiding gegeven.

