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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 NOVEMBER 1882 
 
Smilde, 2 Nov. Aangaande ’t reeds in dit blad medegedeelde feit van den brievengaarder B. wordt 

ons van goederhand ’t volgende medegedeeld. B. wordt beschuldigd van ’t openen van brieven, die 

hem ter bezorging waren toevertrouwd. In verhoor heeft hij alles ontkend, hoewel zijne voormalige 

huishoudster, met wie hij om gewigtige redenen tegenwoordig op een zeer slechten voet staat, moet 

verklaard hebben, dat zij gezien heeft, dat B. boven een met heet water gevulden ketel brieven 

openmaakte, ze las, daarna weer sloot en ze vervolgens aan de geadresseerde, zeker meisje, op wie 

hij verliefd was, doch die niets van hem wilde weten, bezorgde. Bedoelde brieven waren van den 

werkelijken minnaar van ’t meisje en minnenijd moet dan ook de drijfveer van ’t feit geweest zijn. B. 

moet den inhoud der brieven aan zijne huishoudster hebben voorgelezen. 

Hijkersmilde, 2 Nov. Den heer J. Eikema, directeur der zangvereeniging alhier, is door de leden 

eene prachtige hanglamp ten geschenke gegeven. Ook de heer Spier, door wien de directie eenigen 

tijd werd waargenomen, ontving een cadeau. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Daar ik eenige dagen afwezig was, nam ik eerst heden kennis van een anoniem schrijven in uw blad 

van 31 Oct. jl., onder het opschrift: “Veenschap? Molenwijken aanhoorigheden.” 

Ik wensch, aan den vooravond van de najaarszitting der Prov. Staten, waarin de regeling der 

Veenschappen zal ter tafel komen, dit anoniem schrijven niet te beantwoorden, maar alleen uit te 

spreken, dat ik mij met de zienswijzen, in dat schrijven uitgedrukt, niet vereenig. 

Onder dankzegging,      UEds. dw. dr. 

Smilde,        M.A. HOOGERBRUGGE, 

3 Nov. ’82.        lid van ’t bestuur van  

“Molenwijk en aanhoorigheden” . 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 NOVEMBER 1882 
 
Hedennacht overleed onze innig geliefde dochter GEZINA, in den aanvalligen leeftijd van ruim tien 

jaren. 

Smilde, 4 Novb. ’82.        E. PUNTER. 

H. PUNTER-BOERHUIS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 NOVEMBER 1882 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 4 Nov. ’82. 

Mijnheer de redacteur! 

Wil mij s.v.p. eenige ruimte in uw blad afstaan, om er op te kunnen wijzen, dat het berigt van uwen 

correspondent betreffende den brievenbesteller B., voorkomende in het no. van 4 Nov., niet geheel 

waar is. 

Mijn inziens is het raadzaam met dergelijke berigten zeer voorzichtig te zijn en betere ware het ze in 

de pen te houden totdat men weet, wat er van waar is. 

Voor de opname dankzeggend,       uw dw., 

MEIJER, postdir. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 NOVEMBER 1882 
 
Schipper HATZMAN 

in het Snikkeveer van ASSEN op SMILDE berigt, dat van heden af de WINTERDIENST in zijn Veer 

aanvangt, dat de dagelijksche vaart zal voortduren zoolang het open water blijft, doch dat het vertrek 

van Assen een uur eerder en dus te een uur namiddags zal plaats hebben. 

Assen, 7 Nov. 1882. 


