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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 NOVEMBER 1882 
 

 
Smilde, 24 Nov. Men deelt ons mede, dat eene herbergier te dezer plaatse op de volgende wijze de 

dupe is geworden van een fatsoenlijk gekleed “heer”. 

Genoemde “heer” dan verzocht den herbergier hem even per rijtuig naar Assen te brengen, en er eene 

wijle te vertoeven en dan met hem naar Smilde terug te keeren. Het eerste deel van ’t programma was 

schielijk afgespeeld, doch het tweede deel was van langen duur. Er werd gewacht en nog eens 

gewacht, maar “mijnheer” bleef uit, zoodat de voerman ten lange leste onbetaald terug moest keeren. 

Ook had onze reiziger in der haast vergeten de te Assen gemaakte vertering te betalen. 

Smilde, 24 Nov. Hedenavond hadden we het genoegen in de afdeeling “Smilde” van den Ned. 

Protestantenbond te zien optreden de heer H.A. v.d. Meulen van Veendam. 

De heer v.d. M. begon zijne rede met eene aanhaling uit “Los en Vast”, waar Aart Admiraal verhaalde 

welke waarde de Bijbel voor hem had als kind en later als man. Zeer geleidelijk kwam de spreker op 

die wijze tot zijn eigenlijk onderwerp, namelijk tot: de beschuldigingen waaraan zij, die de nieuwere 

rigting op godsdienstig gebied zijn toegedaan, blootstaan van de zijde der zoogenaamde regtzinnigen. 

Enige van die beschuldigingen, o.a. deze, dat de modernen den bijbel miskennen, werden door den 

heer v.d. M. op degelijke gronden weêrlegd. 

In het tweede deel zijner duidelijke, boeijende en met vuur uitgesproken rede schetste spreker de 

waarde, die de Bijbel heeft als voortbrengsel van den godsdienstigen geest en als bron voor de 

geschiedenis. 

Met de grootst mogelijke aandacht werd naar den heer v.d. Meulen geluisterd en hoogst voldaan 

keerden de hoorders huiswaarts. Schier allen spraken den wensch uit den spreker uit Veendam weder 

te Smilde te mogen hooren. 

De koorvereeniging “Bovensmilde” was weder op haar post en verrigtte hare taak uitstekend. We zijn 

dat trouwens gewoon. Het gezelschap onzen dank! 

Smilde, 24 Nov. Hedennacht beviel de echtgenoote van den landbouwer Sikkema van drie kinderen, 

die echter voort na de geboorte overleden. In Januarij l.l. werden haar twee kinderen geboren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 NOVEMBER 1882 
 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van J. Schreuder, H. Mulder, J. Hoogerbrugge, Jb. 

Boer, A. Naber, J. Kiewiet, W.A. Bruggink, K. Smid, B. Mulder, J. Feunekes, G. Haveman, Jans de 

Boer en Jb. van Oord, dat zij hunne patentbladen, voortvloeijende uit het 2de kwartaals register der 

patentschuldigen, van de dienst 1882/83, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met den 

29sten November tot en met den 2den December 1882. 

BOELKEN, Burgemeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 1882 
 
Smilde, 28 Nov. Met leedwezen hebben velen hier kennis genomen van het aan de brievenbesteller 

B. gegeven ontslag. Zeer vele ingezetenen hebben een adres gezonden aan den betrokken Minister 

met verzoek op bedoeld besluit terug te willen komen. 

ONDERWIJS – SMILDE. 

In de gemeente Smilde worden 5 ONDERWIJZERS OF ONDERWIJZERESSEN  gevraagd en wel: 

één aan de school te Bovensmilde; 

één aan de school te Kloosterveen; 

één aan de school te Hijkersmilde; 

twee aan de school te Hoogersmilde; 

jaarwedde f 600.-, behoudens goedkeuring door Gedep. Staten. 

Inzending van stukken (adres op zegel) vóór of op 15 December a.s. franco aan den Burgemeester. 

N.B. Het Hoofd der School te Hijkersmilde geeft onderwijs in het teekenen. 


