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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1883 
 

 
Smilde, 22 Aug. De levering van petroleum aan de gemeente is aangenomen door den heer C.R. de 

Jonge alhier, tegen den prijs van 9¼ cent per liter. 

Smilde, 23 Aug. Hedenmorgen werd door Jozef Zadoks, koopman in hoeden en linten alhier, 

aangifte gedaan, dat zekere vrouw alhier bij hem was geweest en een hoedje had gekocht, waarna 

zijne vrouw eene zwarte rok miste, welke aan een deur had gehangen. De veldwachters G. 

Hogenberk en T. v.d. Leij zijn daarop naar bedoelde vrouw gegaan en hebben aldaar de rok 

gevonden en in beslag genomen, door vrouw Zadoks als de hare herkend. De vrouw heeft de diefstal 

bekend. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Wat heeft de heer B. Bos (rentmeester van de kerkelijke goederen van Hijkersmilde en 

Kloosterveen) ons aangenaam verrast door zijn optreden voor de kerkvoogden van bovengenoemde 

gemeente. 

Welk een fijne berekening, wat een biografische kennis van de asphalt! 

Indien het niet te veel gevergd is, zoude hij niet te beweegen zijn om met cijfers eens op te geven, 

welk voordeel het aan de gemeente zoude verschaffen, wanneer de kerkvoogden waren over te 

halen, om al het lood van de kerk af te sloopen en door asphalt te doen vervangen, en hoevele 

eeuwen er zouden verloopen voor dat men er naar behoefde om te zien? 

Ik vraag het niet alleen in het belang van deze gemeente, maar welk een zegen voor ’t algemeen. 

Dank voor uwe bereidwilligheid. 

Smilde, 22 Aug. 1883.      Een voorstander van openheid. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 1883 
 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1883 
 

 
Smilde, 28 Aug. Naar wij vernemen, is met ingang van 1 October e.k. benoemd tot schutmeester bij 

de molenwijksluis alhier S. Zoer, brugwachter bij de Lokbrug dicht bij Meppel. 

VERHURING – SMILDE. 

Op Maandag 3 Sept. 1883, 

des middags te 1 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publieke verhuring van : 

ONDERSCHEIDENE PERCEELEN 

Groen- en Bouwland, 

vroeger reeds verhuurd, gelegen te Smilde, ten verzoeke van Mejuffrouw de Wed. ENGBERT DE 

VRIES aldaar. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 28 Aug. Naar wij vernemen circuleert hier een adres bijlangs de huizen der ingezetenen, om 

hier te worden ingezonden aan de feestcommissie voor de hier te houden landbouwtentoonstelling op 

7 September e.k. met het beleefd, maar tevens dringend verzoek, om het programma te wijzigen, dat 

vooral het kinderfeest op een anderen dag  moge plaats hebben, wegens de vele drukte, die zich zal 

voordoen, en het onmogelijk is, om van dat alles te kunnen profiteren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1883 
 
Smilde, 28 Aug. Naar men verzekert, circuleert hier een contra-adres aan de feestcommissie, met het 

dringend verzoek, dat de commissie geen gevolg moge geven aan den wensch, om het kinderfeest uit 

te stellen, daar adressanten dan vreezen, dat van uitstel afstel komt, om reden men van de 

feestcommissie niet mag vergen langer met de moeielijke taak belast te blijven en dubbele uitgaven te 

doen. 


