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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 JANUARIJ 1879 
 
Smilde, 14 Jan. De buitengewoon hooge veenprijzen schijnen weder voor meer gematigde plaats te 

zullen maken. Eene plaats veen, die in ’t vorige jaar voor ruim f 13000 werd ingehouden, is nu 

ongeveer f 2000 lager ingezet. 

Smilde, 14 Jan. We vernemen dat onderscheiden personen zich schriftelijk hebben verbonden te 

deelen in de kosten van ‘t proces, dat de heer B.J. Homan heeft te voeren tegen hh. kerkvoogden der 

Ned. Herv. gemeente te Hijkersmilde. Reeds vroeger was besloten door velen, die terstond 

ongenegen waren de kerkelijke lasten te betalen, dat, zoo één van hen een proces mogt worden 

aangedaan, ze gezamenlijk de kosten zouden dragen. het verzet van den heer Homan geschiedt 

vooral, naar men zegt, omdat hij naar zijn gevoelen het collegie van kerkvoogden onwettig is 

zamengesteld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 JANUARIJ 1879 
 
Wordt gevraagd, zoo spoedig mogelijk, een 

Boerenknecht 

bij W. DE JONGE, Bakker te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 JANUARIJ 1879 
 

Smilde, 15 Jan. Een 8jarig dochtertje van den heer H.D., dat eenigen tijd op ’t ijs had geloopen en 

toen den wal wilde beklimmen, had het ongeluk uit te glijden en in een bijt te vallen. Gelukkig 

waren meer kinderen in de nabijheid, zoodat het ongeval werd opgemerkt en men bij tijds de 

hoognoodige hulp kon verleenen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 JANUARIJ 1879 
 

Smilde, 15 Jan. Heden werd voor het huis van den heer J.K. Homan, logementhouder alhier, een 

hardrijderij op schaatsen gehouden, waaraan door 16 flinke rijders, meest allen varensgezellen, werd 

deelgenomen. Hoewel het weder niet fraai was, was er een talrijk publiek tegenwoordig. Na 

hardnekkigen strijd werd de 1e prijs behaald door K. Hoogeveen, de 2e prijs door J.C. Wessemius, de 

1e en de 2e premie door J. Joffers en G. de Vries, allen te Smilde. Prijzen en premiën, die uit 

contanten bestonden, werden met een flinke rede door een der aanwezigen, aan de overwinnaars 

uitgereikt. Alles is in de beste orde afgeloopen en ieder voldaan huiswaarts gekeerd. Wij hopen, dat, 

als het ijs en weder weer dienstig is, Homan nog een hardrijderij zal doen houden. 

Smilde, 10 Jan. Dat de draad van ’s menschen leven spoedig kan afgesneden worden blijkt weder 

uit een ongeval, dat hier gistermorgen plaats had. De knecht van den heer mr. L. Kijmmell bleef 

langer dan gewoonlijk te bed, men ging zien en vond het ontzielde ligchaam van den jongeling. Alle 

middelen om de levensgeesten weder op te wekken waren vruchteloos. 

Hijkersmilde, 16 Jan. Met genoegen vernemen we, dat de openbare lagere school alhier Maandag 

a.s. weder zal worden geopend. De heer Keiner, hulponderwijzer te Bovensmilde, zal tijdens de 

vacature de functiën van hoofdonderwijzer vervullen en zal waarschijnlijk worden bijgestaan door 

een der dochters van den overleden hoofdonderwijzer G.G. Meijeringh. ’t Werd hoog tijd, dat de 

lessen weder begonnen, hoewel voor den bloei der chr. nationale school het tegendeel zeker niet 

ongewenscht zou zijn. 


