
 

blad 1878s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 DECEMBER 1878 
 Smilde, 9 Dec. Naar men verneemt hebben gisteravond eenige jongens bij ’t naar huis gaan uit de 

tapperij van R.v.d.V. alhier onaangenaamheden  gehad en raakten handgemeen, waarbij drie hunner 

gesneden werden en waarvan een onder geneeskundige behandeling is. 

Heden heeft de veldwachter Klaasen die zaak onderzocht en men verneemt, dat tegen zekeren W.V. 

als vermoedelijke dader proces-verbaal is opgemaakt; hij is reeds meermalen met de politie in 

aanraking geweest. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 DECEMBER 1878 
 
Smilde, 11 Dec. Hedenavond werd in ons “pl. Nut” eene voorlezing gehouden door den heer G.B. ’t 

Hooft van Bovensmilde. Spreker had tot onderwerp een stuk, getiteld: “De levenstelescoop.” Het vrij 

talrijk publiek hoorde met genoegen naar de schoone lezing, die blijken te over gaf, dat de heer ’t H. 

goed in de wereld heeft rondgezien en dat hij tevens de gave bezit om anderen zijne opmerkingen 

mede te deelen. 

De heer W. Boelken had als bijdrage gekozen een gedeelte van “de Schepping” van ten Kate, terwijl 

ten slotte de heer ’t Hooft nog iets over eene “spiritistische séance” ten beste gaf. 

Ook deze bijdragen vielen zeer in den smaak en doen verlangen naar eene nieuwe kennismaking met 

genoemde heeren. 

 

 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat 1e. het 2de 

kwartaals-kohier der belasting op het PERSONEEL, dienst 1878/9, en ten 2e. het 2de kwartaals-

kohier van het PATENTREGT, dienst 1878/9. door den Heer Provincialen Inspecteur zijn executoir 

verklaard en op heden aan den Ontvanger zijn overgegeven. 

11 Dec. 1878.          BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 DECEMBER 1878 
 Smilde, 12 Dec. Telken jare eischt het ijs zijne slagtoffers. Hedenmorgen schoot er hier reeds iemand 

het leven bij in; maar … het was een hond. Deze waagde zich op het ijs, dat hem aan den kant best 

kon dragen, maar in het midden der vaart komen, zakte hij er door en kon hij zich wegens de dunheid 

van ’t ijs er niet weer opwerken. Daar komt ongelukkig de boot aan, die hem wel graag wil passeeren, 

maar zich ook niet zoo heel digt aan den wal durft wagen. Bij den hond zijnde, schiet deze met een 

schaal naar beneden, verdwijnt in de diepte en komt niet weer boven. 

-Voor de wed. Bastings en kinderen te Vollenhove is in deze gemeente bijeengebragt f 118.75. 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van J.A.L. Stap, A.O. Bruggink, W. Berends, W. de 

Vroome, P.T. Geertsma, D.B. Vrieze, K. Ossel, C.F. Seidel, G. Koops, G.H. Wubbenhorst, J. 

Hatzmann, B. Mulder, M. Vos, H.J. Hendriks, R. v.d. Velde, T.J. Put, J. Postma, F.G. Woppenkamp 

en L. Wever, dat zij hunnen PATENTBLADEN, voortvloeijende uit het 2de kwartaals-register der 

patentschuldigen, dienst 1878/79, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met 14 tot en 

met 20 December 1878. 

BOELKEN, Burgemeester. 


