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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 JANUARIJ 1879 
 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 30 Dec. Men verzekert, dat hh. kerkvoogden zijn teruggekomen 

van hun plan om vooreerst geene vervolging in te stellen tegen de wanbetalende lidmaten. Een van 

hen, die van de kerkelijke belasting niet wilde weten, is thans tot betaling gesommeerd. 

Bovensmilde, 30 Dec. In de plaats van wijlen den heer R.J. Schut is Vrijdag tot kerkvoogd 

benoemd de heer A. Boxma. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 JANUARIJ 1879 
 
Smilde, 1 Jan. Gister trad voor de Chr. Ger. gemeente alhier op de heer v. Hoogen van Hoogeveen, 

beroepen predikant te dezer plaats. Naar aanleiding van Ps. 138: 8 sprak de heer v. H. eene boeijende 

rede uit, die algemeen uitstekend voldeed en de vrij hoog gespannen verwachting nog overtrof. 

Mogt de beroepen leeraar Smilde tot zijne woonplaats kiezen, dan zou die keuze hier met blijdschap 

worden vernomen. 

Bovensmilde, 2 Jan. Met genoegen vernemen we, dat hh. kerkvoogden en notabelen hebben 

goedgevonden, om de jaarwedde van onze geachte predikant, den heer M. Reijerkerk, met f 50 te 

verhoogen, indien het Rijk eene gelijke verhooging voor zijne rekening wil nemen. 

Norgervaart, 2 Jan. Het tolhek alhier is verpacht voor f 1125 voor den tijd van 3 jaar. De pachtsom 

bedraagt ruim f 200 meer dan de vorige maal. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 JANUARIJ 1879 
 

Smilde, 3 Jan. Met 1 Januarij is het kantoor van de directe belastingen opgeheven. Aan het ongemak, 

dat daaruit voor de ingezetenen ontstaat, is tegemoet gekomen door het maandelijks zitting houden 

alhier van den ontvanger te Assen en door het aanstellen van den heer J. Lassche tot subontvanger. 

Deze laatste was bij de vroegere ontvangers alhier werkzaam als geagreëerd klerk. zoodat hij bekend 

is met de werkzaamheden, aan zijne betrekkingen verbonden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 JANUARIJ 1879 
 

Smilde, 3 Jan. Men deelt ons mede, dat de schippersknechten, zie zich voor Kerstmis weder hadden 

besteed, geene redenen hebben om zich eene schadelijke voorbarigheid te verwijten. Zij bedongen 

over ’t algemeen even hooge loonen als ze in ’t vorige jaar verdienden, maar we vernemen, dat nu de 

knechten tegen aanmerkelijk geringer sommen zijn te krijgen. 

Smilde, 4 Jan. Onderscheiden landbouwers in deze gemeente hebben nog groote hoeveelheden 

aardappelen in voorraad, die de vorigen herfst niet werden verkocht en dus gekuild moesten worden. 

De handel staat sedert eenigen tijd geheel stil, ofschoon een enkel landbouwer nog wel circa 1500 

mud kan leveren. 

Bijna alle aardappelen konden voor f 1,40 het mud zijn verkocht, maar men dacht hoogere prijzen te 

kunnen bedingen en moet nu waarschijnlijk met een gulden tevreden zijn. 

De voorkoop is weder begonnen; de fabrieken bieden nu f 1,25 per H.L. 


