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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 JANUARIJ 1883 
 

KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen de belangstellenden uit, om vóór den 15den 

Februarij aanstaande ter Gemeente-Secretarie in te leveren de Rekeningen wegens Leverantiën of 

Werkzaamheden, ten dienste dezer gemeente in het jaar 1882 gedaan. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde. 

Op Dingsdag 23 Jan. 1883, 

des avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, Inzate van eene 

BEHUIZINGE, ERF en TUIN, 

staande en gelegen aan den straatweg en de Hoofdvaart te Smilde, sectie G. nos. 1267 en 1268, groot 

15 aren, 10 centiaren. Ten verzoek van den heer L. HOVINGH c.s. te Smilde. 

Notaris: mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JANUARIJ 1883 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Van verschillende zijden komt me ter ooren, dat, te Smilde althans, men vrij algemeen mij houdt 

voor den schrijver van het stuk, ’t welk onlangs door Practicus in uwe courant werd geplaatst. Men 

heeft het mis. Ik ben aan dat schrijven ten eenenmale vreemd. 

Practicus geeft  o.a. lucht aan zijne verwondering, welke ook schijnt opgewekt door het verschil van 

opinie, dat hij bespeurt tusschen den heer M. A. Hoogerbrugge van heden en denzelfden heer van 

voorheen. Ondergeteekende verklaart bij dezen, zat hij zich nooit een uitroep van verbazing zal laten 

uitlokken, al mogt de heer H. ook goedvinden alle dagen van gevoelen te veranderen. Dit zij eene 

aanwijzing voor ’t vervolg. Men weet nu al vast, van welke stukken ik nooit de schrijver kan zijn. 

Dankende voort de opneming, 

UEd. dr. 

Smilde.         A. KALVERKAMP. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 JANUARIJ 1883 
 
Hoogersmilde, 17 Jan. Gisteravond werd alhier in de kerk het feest der Zondagschool gehouden. Een 

sierlijke kerstboom met vele lichten en geschenken was in de kerk geplaatst. 

Overvloedige versnaperingen en aardige boekjes werden onder de kinderen verdeeld. 

Heerlijk klonk telkens het kinderlied, begeleid door de toonen eener piano, die door bekwame handen 

werd bespeeld.  

De kerk was eivol. Er werden gepaste toespraken gehouden, zoowel tot de kinderen, als  tot de 

ouders. Velen, misschien allen, keerden hoogst voldaan en verblijd huiswaarts. 

De Zondagschool te Hoogersmilde bloeit,; ze wordt door meer dan honderd leerlingen bezocht. 

Het onderwijs wordt er gegeven door den predikant en zijne echtgenoote. 

Smilde, 18 Jan. Naar wij vernemen is O. Duit, ex-kapitein op de voormalige stoomboot “Smilde I”, 

benoemd tot en reeds in betrekking als kapitein te Rotterdam op de stoomboot “Elivator”, dienende 

om den inhoud van zeilschepen en stoombooten, die aldaar binnenkomen, te wegen, waarnaar de 

belasting, daarop vallende, moet voldaan worden. Deze stoomboot is, zoover ons bekend, van 

Amerikaansche vinding en eenig in Nederland. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 19 JANUARIJ 1883 
 


