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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 MAART 1879 
 Smilde, 7 Maart. Gisteravond werd hier weder eene vergadering gehouden van het “pl. Nut.” 

Als spreker trad op de heer Reijerkerk, predikant te Bovensmilde, die eene boeijende en interessante 

lezing hield over het huisgezin (man, vrouw en kind). Spreker schetste het ontstaan en de 

ontwikkeling van ’t huisgezin bij verschillende volken en in verschillende tijden; hij beschouwde elk 

lid afzonderlijk en voegde ze weer zamen om de onderlinge verhouding te bespreken. Met 

onverdeelde aandacht werd de heer Reijerkerk gevolgd en we hadden ons over niets te beklagen dan 

over de te geringe opkomst van het publiek. 

De eerste bijdrage werd geleverd door den hoofdonderwijzer den heer J. Venekamp, die op 

verdienstelijke wijze het beroemde gedicht voordroeg van den grooten W. v. Haren, wiens “Het 

menschelijk leven” dikwijls in slechter handen verdwaalde, dan gister hier het geval is geweest. De 

heer Venekamp wijdde vooraf een enkel gevoelvol woord aan de gedachtenis van zijn ontslapen 

vriend, den heer G.G. Meijeringh, die ook als bestuurslid van het “pl. Nut” zijne goede diensten had 

bewezen. Ook dit woord van den heer V. vond weerklank in schier aller harten. 

Eene tweede bijdrage werd nog geleverd door den heer G.B. ’t Hooft van Bovensmilde. Deze droeg 

voor een gedicht van den heer Modderman, getiteld: “Pijpen, sigaren, turf en steenkoolen”. Met 

genoegen maakte men weder kennis met den heer ’t H. 

In de volgende vergadering verwacht men den heer ds. Heeres van Zuidhorn. 

Smilde, 7 Maart. Een zeer aanzienlijk getal schepen, met straatvuilnis bevracht, zijn hier weder 

aangekomen. De kooplust is zeer gering en de prijzen zijn dientengevolge laag, veel lager nog dan in 

het voorjaar van ’78, toen reeds eene aanzienlijke prijsvermindering had plaats gegrepen. Gemiddeld 

wordt thans niet veel meer dan 150 à 170 gulden per lading bedongen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 MAART 1879 
 
Smilde, 8 Maart.  Gistermiddag reed een wagen , waarin eenige personen zaten, langs de hoofdvaart 

alhier, toen eensklaps het paard de kolder in den kop kreeg. In zijne wezenloosheid liep het eerst 

tegen een boom, waarbij gelukkig het eenspan brak, zoodat de wagen staan bleef, en vervolgens in 

de vaart, waaruit het eerst na veel moeite en met behulp van een ander paard kon worden gehaald. 

Het ongeluk, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben, liep dus nog betrekkelijk goed af. 

-10 Maart. Zaturdagmiddag jl. brak te Hoogersmilde ten huize van B. Mijlof een hevige 

schoorsteenbrand uit, die aanvankelijk een dreigend aanzien had. Door de tegenwoordigheid van 

geest van Jan Punt, die in de nabijheid woont en eenige schoten met een geweer in den schoorsteen 

loste, was men het vernielend element spoedig meester. Hij heeft welligt daardoor een huis voor de 

vernieling bewaard. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 12 MAART 1879 
 Smilde, 10 Maart. Voor de betrekking van geneesheer te dezer plaatse (jaarwedde f 1300) heeft zich 

slechts één sollicitant aangemeld. 

Voor de betrekking van hulponderwijzer te Kloosterveen zijn nog geene sollicitanten. 

SMILDE. 

HOOFDELIJKE OMSLAG. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat, op de 

Gemeente-Secretarie, van en met Donderdag den 12den tot en met Donderdag den 20sten Maart 

1879, ter inzage zal liggen: het door den Gemeenteraad vastgestelde kohier van den Hoofdelijken 

Omslag, dienst 1879. 

Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 20 maart 1879 bij Ges. Staten der Provincie schriftelijk 

worden ingediend.      Burgem. em Weths.  voornoemd: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris 


