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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 JANUARIJ 1882 
 

Smilde – Kiezerslijsten. 

De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der kieswet, de 

ingezetenen der gemeente uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks Directe Belastingen zijn aangeslagen, 

daarvan ter gemeente-Secretarie te doen blijken vóór den 15den Febr. 1882, ten einde de bedoelde 

opgaven kunnen dienen bij het opmaken der Lijsten, aanwijzende de personen, die tot het kiezen 

van leden van de 2de Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den 

Gemeenteraad bevoegd zijn. 

BOELKEN, Burgem.-Voorzitter. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 JANUARIJ 1882 
 
Smilde, 25 Jan. Hedenavond vierde de jongelingsvereeniging van Hijkersmilde en Kloosterveen 

feest in het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente. Als feestredenaar trad op den heer ds. Thijm, die 

naar aanleiding van 1 Joh. 2 vs. 17 eene toespraak hield, die met de meeste aandacht werd gevolgd. 

Spreker wees den jongelingen op ’t geen ze hebben te mijden en ’t geen ze behooren na te jagen. Het 

zangkoor van den heer J. de Vries bewees in de kerk zijne goede diensten. 

Na ’t verlaten der kerk kwamen de leden der genoemde vereeniging, benevens afgevaardigden uit 

andere plaatsen, bijeen in het Chr. Nat. schoolgebouw, waar  ze regt genoeglijk zamen waren. 

Voordragten, het zingen van liederen – ook hier was de heer J. de Vries met zijn koor aanwezig – 

wisselden af met de verslagen, welke omtrent de vertegenwoordigde vereenigingen werden 

uitgebragt. 

Aan de noodige spijzen en dranken ontbrak het natuurlijk niet. 

Ook in de school leidde ds. Thijm de bijeenkomst. 

Smilde, 25 Jan. De heer I. de Haan, Israël. godsdienstonderwijzer alhier, is door de Maatschappij tot 

redding van drenkelingen te Amsterdam bekroond met de gouden medaille voor het opwekken der 

levensgeesten bij een schijndooden drenkeling, terwijl de timmerman B. Bos en de schilder T. Manak 

voor het uit het water redden van bedoelden drenkeling eene gratificatie zullen ontvangen, 

respectivelijk van f 10 en f 5. 

 
Kennisgeving. 

Ter Gemeente-Secretarie is, met de bijlagen, ter visie gelegd het verzoek van J.L. POSMA te Smilde, 

om vergunning tot het oprigten van eene Smederij op het kadastrale perceel sectie H, No. 115. 

Op Vrijdag den 10den Februarij 1882, des voormiddags ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize 

gelegenheid worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze 

mondeling en schriftelijk toe te lichten. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JANUARIJ 1882 
 
Smilde, 26 Jan. Hedenavond had hier de geannonceerde voorstelling plaats door de familie Hulsman 

en Boesnach. Een vrij talrijk publiek was opgekomen en toonde herhaaldelijk door luid 

applaudissement, dat ze met genoegen luisterden naar ’t geen ten gehoore werd gebragt. Ernst en 

luim wisselden elkander op gepaste wijze af. 

Een zeer geanimeerd bal, dat tot laat in den nacht werd voortgezet, besloot het geheel. 

Allen, zoowel in als buiten deze gemeente, die ons hunne belangstelling toonden bij ons vijf en 

twintigjarig huwelijksfeest, betuigen wij onzen hartelijken DANK. 

Smilde, 27 Jan. ‘82 

H. IJMKER. 

A. IJMKER, geb. FERNHOUT. 


