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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 APRIL 1882 
 
Smilde, 14 April. Als een bewijs van de ook voor den schipper ongunstige tijdsomstandigheden 

deelt men ons mede, dat het tegenwoordig hier meermalen is geschiedt, dat vaartuigen, die mest uit 

Holland hebben aangebragt, zonder turf te laden naar Amsterdam terugkeeren, ten einde eene 

nieuwe vracht straatvuilnis naar hier te brengen. Naar turf is in Holland weinig vraag. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 APRIL 1882 
 
Smilde, 16 April. Lazen wij dezer dagen in dit blad, dat de koopman in antikiteiten alhier M.C. bij 

Oosterwolde verschillende gekleurde glazen had gekocht voor eene som van circa f 10, bij 

denzelfden Michiel Cohen hebben wij echter een kostbaarder voorwerp van dien aard gezien, dat 

wel waard is in oogenschouw genomen te worden. Het is een zeer prachtige en buitengewone fraaije 

waaijer, die van vroegere eeuwen dagteekent. Deze is geheel met goud  doorwerkt, met chineesch- 

en japansch porseleinen beelden, die allen van elkaar in gedaante verschillen. Voor liefhebbers van 

oudheid is het der moeite wel waardig, om deze eens te bezigtigen bij genoemden C., die dit wel zal 

willen toestaan. 

Vereeniging “Vooruitgang” 

TE SMILDE. 

VERGADERING op a.s. Vrijdag 21 April, des avonds ten 7 ure, ten huzie van de Wed. J.K. HOMAN. 

Punten van behandeling: 

1. Het stellen van een Candidaat voor Lid der Prov. Staten. 

2. Benoeming van een Lid van Bestuur. 

Smilde, 17 April 1882. 

H.C. PRINS, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, loco-Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 APRIL 1882 
 
Smilde, 18 April. Voor eene volle zaal trad hier hedenavond in de afdeeling “Smilde” van den Ned. 

Prot. Bond als spreker op de heer R. Beunk, predikant te Oosterhesselen. 

In eene uitgebreide rede weerlegde de heer B. duidelijk en klaar de beschuldigingen door de 

verschillende groepen der orthodoxen tegen de modernen ingebragt. Hij wees er op, dat de 

godsdienst der orthodoxen is een vormendienst. Ging voor hen één der vormen, één der 

wonderverhalen verloren, ’t ware het verlies van hunne godsdienst. De modernen daarentegen willen 

niet gebonden worden door vormen; zij eischen vrije godsdienstige ontwikkeling en stellen een goed 

leven, waarvan de liefde tot den evenmensch de grondslag is, boven de dienst der vormen. De diepe 

stilte, welke gedurende de gansche rede heerschte, bewees duidelijk met hoe groote aandacht spreker 

werd gevolgd. Een schielijk weerzien van den Oosterhesselschen predikant zal ons aangenaam zijn. 

Ongetwijfeld zal het den heer Beunk aangenaam hebben getroffen, dat zich onder zijne hoorders 

zoovelen bevonden uit zijne vroegere standplaats Hoogersmilde. ’t Zal hem ten bewijze kunnen 

strekken, dat de denkbeelden, daar door hem geleeraard, niet verloren gingen. 

Nog moeten we een woord van dank brengen aan de Koraalvereeniging “Boven-Smilde’, directeur de 

heer G.B. Staal, welk gezelschap op zeer verdienstelijke wijze bij ’t begin en ’t einde der lezing en in 

de pauze een zevental liederen ten gehoore bragt en niet weinig bijdroeg tot verhooging van ’t genot, 

’t welk de rede van den heer Beunk verschafte. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 18 April. Afwezig: de heeren Hoogerbrugge, Wessemius, Wind en Drenthen. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen: 

a. eene resolutie van Gedep. Staten tot goedkeuring van het in de vorige vergadering vastgestelde 1ste 

supp. kohier van den hoofd. omslag, dienst 1881; 
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