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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 MAART 1866 
 

Gevraagd: 

Twee SMIDSKNECHTEN, om op den 1 Mei in dienst te treden bij 

         H.O. VREIJ te Smilde 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 MAART 1866 
 
+ Smilde, 11 maart. De lust tot zang schijnt hier meer en meer toe te nemen. Zoo zijn er te 

Bovensmilde, naar we vernemen, onlangs wel twee zanggezelschappen opgerigt, met een betrekkelijk 

groot aantal leden. 

MAAGDENBURGER 

BRANDVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ. 

De DIRECTIE van bovengenoemde MAATSCHAPPIJ maakt bekend, dat de heer C. HUBENET te Smilde 

opgehouden heeft AGENT dezer Maatschappij te zijn, en daarentegen als AGENT voor SMILDE en 

omstreken benoemd is: 

de Heer C.P. AUWERDA 

te HOOGERSMILDE, 

bij wien men zich ter afsluiting van verzekeringen gelieve te melden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 MAART 1866 
 
++ Smilde, 15 maart. Heden vierde de heer W. d’Ancona, hoofdonderwijzer der Chr. Nat. school, zijn 

geboortedag, de president dier schoolcommissie reikte hem, in eene hartelijke toespraak, zoo namens die 

commissie, als namens de jongelings- en meisjes-vereeniging een net geschenk in zilver over, als blijk 

van achting en deelneming in zijne vreugde; de kinderen werden door den onderwijzer op melk en 

krentebrood onthaald, en den Heer werden bovenal lof en aanbidding toegebragt. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 MAART 1866 
 
+ Appelscha, 20 maart. Zondag ll. passeerden twee jonge heeren met een bok en wagen de grenzen 

tusschen Assen en Smilde. Het schijnt, dat de wachters hen niet gezien hebben. Op de vraag der jonge 

heeren aan eene bij de grenzen wonende vrouw, “of de bok er wel door mogt? “ kregen zij ten antwoord: 

“wel ja! ‟t is een  trekdier, dus zeker wel”, zoodat de jeugdige passagiers hun pleiziertogtje vervolgden 

en behouden en wel met hunner viervoetiger gehoornden „sik‟ te Appelscha arriveerden. Gister, toen zij 

naar Smilde zouden retourneren, werd hun echter door de wachters geboden, men hunnen bok niet over 

de grenzen te rijden of …..procesverbaal. 

Daarop keerden zij terug. De bok staat nu op stal bij den heer F. van den Bosch te Appelscha, en hoewel 

domme ziel van domicilie is veranderd, schijnt hij weinig hinder te hebben van heimwee, daar hij 

smakelijk eet en drinkt, en als men zijn geblater als teeken van vrolijkheid mag aanmerken, dan is hij 

beter gehumeurd dan de onschuldige knaap, die nu zoo onverwacht is beroofd van zijn trekdier, dat 

zeker binnen korten tijd, evenals zijne collega‟s in Ooststellingwerf, zal gesignaleerd worden met de 

letter O, welk merk hij zeker liever dan de zweep op zijn ligchaam heeft. De knaaap, aan wien de bok 

toebehoort, was zeer verontwaardigd over dit geval en noemde zulks in zijne drift bokachtig. 

BOELDAG 
op Maandag 26  te Dieverbrug en op Dingsdag en Woensdag 27 en 28 maart 1866 te Hoogersmilde bij 

JAN VAN DER VEEN, telkens des morgens om tien uur, van drie ladingen gezaagd HOUT, thans te dien 

plaatse te bezien. 

 


