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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 MEI 1881 
 
Smilde, 13 Mei. Toen hedenmiddag de vrouw van den arbeider Feise Mast, wonende aan de 

Molenwijk alhier, uit het veld tehuis kwam, ontdekte zij, dat het kabinet was opengebroken, dat er 

een vreemde sleutel in het achterhuis lag en dat uit het kabinet waren ontvreemd een zilveren 

oorijzer met gouden stiften en dito spelden, een koralen beursje met berlijnzilveren beugel en eenig 

kleingeld, terwijl verder werden vermist een duffelsche jas, een bevertien broek en vest, een zijden 

pet, mannenlaarzen, een vrouwenrok en boezelaar. Een oude jas en laarzen zijn achtergelaten. De 

politie doet onderzoek. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 MEI 1881 
 

35jarige Echtvereeniging 

VAN 

JAN DRENTHEN 

EN 

WILHELMINA KOOPS. 

Smilde, 16 Mei 1881. 

Hunne kinderen en behuwdkinderen. 

Stoombootdienst “Smilde I”. 

Zomerdienst, aanvangende 16 Mei a.s., 

DRIEMAAL DAAGSCHE VAART tusschen Smilde en Assen v. v., behalve Zondags, op de volgende uren: 

Vertrek van Smilde (Witte Wijk)  ’s morgens 6.15, 

voormidd. 11.-, 

’s namidd. 5.-, 

Vertrek van Assen    ’s morgens 8.45, 

’s namidd. 2.-, 

’s avonds 8.10. 

Des Dingsdags vertrek van Assen des namiddags 5.15 in plaats van 2 uur en ’s avonds 8.10 niet. 

Des Woensdags vertrek van Smilde  ‘s morgens 8,- 

        Assen  ’s namidd. 2.-, 

       Smilde  ’s namidd. 5.-, 

                    Assen  ’s avonds 8.10. 

DE DIRECTIE 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 MEI 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De lezers dezer courant, althans die van Smilde, zullen zich zeker herinneren, dat voor eenigen tijd 

door den Raad der gemeente Smilde het besluit is genomen een aanzienlijken post uit te trekken voor 

herhalingsonderwijs. Zijn wij goed ingelicht, dan bestaat het plan dat herhalingsonderwijs zoo in te 

rigten, dat het weinig anders is dan dat, ’t welk thans met den naam van uitgebreid lager onderwijs 

wordt bestempeld. Een bijzonder lokaal zal dan daarvoor worden aangekocht. De kosten van eene 

dergelijke inrigting zullen natuurlijk niet gering zijn. Dat zo’n school hier niet op hare plaats is, wil ik 

juist niet beweren, maar zoolang het lageronderwijs nog niet beter is ingerigt (in een paar scholen nog 

niet naar de eischen der wet van 57), vind ik, en zeker velen met mij, de oprigting van zoodanige 

school wel wat voorbarig. Het is dus te hopen, dat de Raad, vóór hij tot de oprigting van dergelijke 

school overgaat, eerst het lageronderwijs op een beteren voet brengt. 

Smilde, 15 Mei ’81.         X. 

Ondertrouwd:         JAN FEUNEKES 

en 

JANTIEN DRENTH. 

Bovensmilde, 13 Mei 1881. 


