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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1883 
 
Smilde, 20 Aug. De opperrabijn van het synagogaal ressort in Drente, wondende te Meppel, kwam 

heden voormiddag hier, met het doel, om de Israël. school te inspecteeren en de kinderen te 

examineren. In tegenwoordigheid van eene commissie uit kerk- en schoolbestuur hield hij zich een 

geruimen tijd met de leerlingen bezig, maakte zich met hunnen vorderingen bekend, en hield 

daarvan de noodige aanteekening. Na afloop hiervan gaf de inspecteur zijne tevredenheid te kennen 

over den gang van het onderwijs, spoorde de kinderen in het bijzonder aan, om vlijtig de lessen van 

hunnen meester bij te wonen en hem gehoorzaam te zijn, opdat bij zijne terugkomst op een volgend 

jaar het duidelijkste bewijs daarvan kan geleverd worden. Er waren nu eenige uren van inspanning 

voorbij, er moest nu ook eenige ontspanning plaats hebben. De kleinen werden op koek onthaald, 

die ze zich lekker deden smaken en keerden toen welgemoed huiswaarts. 

Vervolgens werden in de woning van den heer A. van der Wijk, hoofd der school, eenige 

gemeentebelangen besproken, waarna de heer J.S. Hillesum heden middag om 2 uur met de 

omnibusdienst van den heer Wind weder vertrok, waarmede hij heden morgen was gearriveerd. 

 

Getrouwd:     KLAAS FERNHOUT, 

beroepen Predikant te Buitenpost. 

en 

ALIDA VAN NOOTEN, 

die, ook namens wederzijdsche ouders, hun hartelijken DANK betuigen aan allen, die bij 

gelegenheid van hun huwelijk getoond hebben zich in hun geluk te verheugen. 

Oudewater en Smilde, 16 Augs. 1883. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1883 
 
Smilde, 22 Aug. Daar men tegenwoordig zoo nu en dan van enkele ingezetenen alhier klaagliederen 

hoorde, dat zij overtreders van ’t achtste gebod in hunne boomgaarden hadden gehad, mocht het 

heden in den vroegen morgen aan onze veldwachters G. Hogenberk en T. v.d. Ley gelukken, in den 

boomgaard van H. Pollink, concierge in het gemeentehuis alhier, drie jongens op heeterdaad te 

betrappen, terwijl zij deftig aan het pruimen schudden en appels plukken waren. Hoe jammer voor 

die jongelui, dat zij zoo op ’t onverwachts door onze veldwachters werden overrompeld, hun moedig 

schudden en plukken moesten opgeven en bovendien nog proces-verbaal voor hun hard werken op 

den koop toe kregen. Mocht dit in het vervolg de jongelui alhier, die nog geen onderscheid weten te 

maken tusschen het “mijn en dijn”, tot leering strekken! 

Smilde, 22 Aug. De bijen doen tegenwoordig haar uiterste best om de schade, in de laatste weken 

door het slechte weer beloopen, weder  in te halen. Gelukkig is op de heide daartoe nog gelegenheid 

en wordt daar thans veel honig gewonnen. Zoo verzamelde de bevolking van éénen korf, 

toebehoorende aan den heer A. Sol alhier, gisteren ongeveer 5 pond, die van een anderen iets minder. 

Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van: de Wed. A.J. ZWIERS, F. VAN BALEN GZN., E. 

OVINGE, A. JOFFERS en H.J. KRAMER, dat zij hunnen PATENTBLADEN, voortvloeiende uit het 

Register der Patentschuldigen, over het eerste kwartaal van de dienst 1883/84, van de Gemeente-

Secretarie kunnen afhalen, van af heden tot en met 25 dezer. 

Smilde, 22 Aug. 1883.      De Burgemeester voornoemd: BOELKEN. 

Heden overleed, tot droefheid van mij en mijne kinderen, mijn geliefde echtgenoote HENDRIKJE 

JANSEN, in den ouderdom van 58 jaren en 4 maanden. 

Hoogersmilde, 19 Aug. 1883.        T. MULDER. 

SMILDE. 

Schouw over de Waterleidingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde: 

Gelet op art. 18 van het Provinciaal Reglement op de Waterleidingen; 

Brengen belanghebbenden in herinnering, dat de SCHOUW over de aan hun toezicht onderworpen 

Waterleidingen zal plaats hebben vóór den eersten September aanstaande. 

Smilde, 22 Aug. 1883.    BOELKEN, Burgem. en S. KOOGER, Secr. 


