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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 JANUARIJ 1877 
 

Op Donderdag 4 Januarij 1887 

des voormiddags te 10 ure, zal bij de Veenhoopsbrug te Smilde, ten verzoeke van den Heer J. 

WESSELS BOER te Hoogeveen, worden verkocht: 

Eene partij zware 

DENNENBOOMEN, 

zeer geschikt voor allerlei gebruik.     A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 5 JANUARIJ 1877 
 
Smilde, 4 Jan. We vernemen, dat de heer N.E. Servatius, Rijks-ontvanger alhier, reeds tegen 

Februarij a.s. deze gemeente zal verlaten, om als zoodanig te Wolvega op te treden. 

Hij was een geschikt en naauwgezet ambtenaar, zoodat velen hem met leedwezen zien vertrekken. 

Dat hij algemeen werd geacht kan ook daaruit blijken, dat hij verscheidene jaren lid van onzen 

Gemeenteraad is geweest. 

- Oudejaarsavond en de Nieuwjaarsdag, die hier vroeger dikwijls aanleiding gaven tot 

ongeregeldheden van allerlei aard, zijn hier ditmaal tamelijk rustig voorbijgegaan. Van vechtpartijen 

en ’t inslaan van glazen hebben niets vernomen, terwijl ook het getal van hen, die beschonken langs 

de straat zwierven, veel geringer was dan in vroeger jaren. Men beweert dan ook, dat over ’t 

algemeen ’t misbruik van sterken drank veel is verminderd. Moge ’t zoo blijven! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 JANUARIJ 1877 
 
Bovensmilde, 5 Jan. In den nacht van den 3den op den 4den Januarij overleed hier plotseling de wed. 

A. Post, op bijna 88jarigen leeftijd. De overledene mogt regt genoemd worden als een voorbeeld van 

een sterk ligchaaamsgestel, maar nog veel meer als een buitengewoon vlijtige en oppassende vrouw. 

Ze sukkelde een weinig gedurende ongeveer een jaar, maar toch nog niet zoo erg, of ze konde haar 

huiswerk - ze woonde geheel alleen - nog goed genoeg verrigtten, om haar roem van zindelijkheid 

met eere te kunnen ophouden. Gedurende dien tijd werd ze soms door hare kinderen eenigszins 

ondersteund, maar tot voor ongeveer een jaar voorzag ze nog steeds zelve in hare behoeften, door bij 

langs de huizen koffij te koop aan te bieden. Eene vracht van niet zelden 30 halve K.G. droeg ze wel 

een uur ver, om dan nog denzelfden dag naar huis terug te keeren. Hare hoogste eer stelde ze er in, 

dat ze altijd haar eigen brood verdiende en dat ze nog nooit een koopman of wie dan ook een cent te 

kort had gedaan. Ze mogt zich dan ook in de algemeene achting verheugen. 

Smilde, 5 Jan. Den heer J.W. de Vries alhier is de uitvoering opgedragen van de kanaalwerken, die 

ten behoeve der Rijksgestichten Veenhuizen in den loop der vorige week te Assen zijn aanbesteed. 

HIJKERSMILDE EN KLOOSTERVEEN, 4 Jan. Tengevolge de benoeming van de heeren M.A. 

Hoogerbrugge en J. Haveman tot ouderlingen, had er hedenavond eene stemming plaats voor de twee 

leden in het kiescollegie. In gekomen 33 stemmen. Hiervan verkregen de heeren: H. Vos 21, A.H. 

Naber 19, mr. L:. Kijmmel 5, J.P. Suir 5, A. Naber 5, H.L. Boonstra 3, J. Haveman 3, P. Geertsema 2, 

P. van Rijnbach 2 en H. ten Oever 1 stem, zoodat de twee eerstgenoemde heeren tot leden van het 

kiescollegie zijn benoemd. 

SMILDE. 

Op Donderdag 11 Januarij 1877, 

des avonds 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van  

EEN HUIS EN ERF en twee kampen LAND 

 in het 4
de

 Blok op plaats 15, N.-W. der Hoofdvaart te Smilde, ten verzoeke van J.SCHUILING c.s. te 

Smilde.        Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


