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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 MAART 1884 
 

 Smilde, 5 Maart. De Pieter Feijen draai nadert hare voltooiing en munt in nette en fraaie bouworde 

uit boven alle andere van dien aard in deze gemeente. ’t Is in deze, dat de heer M. Hoogerbrugge alle 

lof toekomt voor zijne bijzondere bemoeiingen en buitengewone ijver dat dat werk tot stand  kwam, 

zooals hij reeds meer getoond heeft dat de belangen van de Smilde hem nauw aan het hart liggen. 

Door zijn streven zijn de f 300 en de kosten, daaraan verbonden, reeds bijeengebracht. Zijn wij goed 

ingelicht, dan zal dat middel van communicatie eerstdaags door het gemeentebestuur worden 

overgenomen en den 15den e.k. voor het publiek in gebruik worden gesteld. 

Muziek en Bal, 

ten huize van 

mej. de Wed. J.H. HOMAN te Smilde, 

op Dinsdag den 11den Maart 1884. 

AANVANG 7½ UUR. 

ONDERWIJS. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de Gemeente-

Secretarie ter inzage is nedergelegd: de Staat der  niet-schoolschoolgaande kinderen bedoeld in 

art. 81 der wet op ’t lager onderwijs.     BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris.  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 8 MAART 1884 
 
Smilde, 7 Maart. Gisteravond trad in de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond als 

spreker op de heer J. Koch, predikant te Marsum. De heer K. kan hier altijd rekenen op vele en 

belangstellende hoorders. Ook nu was de zaal eivol. Spreker had tot onderwerp zijner rede gekozen: 

de twee stroomingen, die van den vroegsten tijd tot heden in de kerk kunnen worden waargenomen; 

de ééne kenmerkt zich door vormendienst, die den geest aan banden legde en de uiterlijke vroomheid 

op den voorgrond plaatste zonder iets voor ’t hart te geven; de andere, de vrijzinnige, verkoos 

vroomheid des harten boven een kouden vormendienst. Zoo was het altijd, getuige de vrijzinnige 

Paulus, die stond tegenover Petrus, die gehecht was aan den Joodschen vormendienst, getuige 

Zwingli, die stond tegenover Calvin. Zoo is het ook nog thans, nu de orthodoxie zich hechten blijft 

aan doode vormen, die door de vrijzinnigen zonder waarde worden geacht. In verband met zijn 

onderwerp, droeg de heer Koch ten slotte één der schoone liederen voor uit den liederbundel van den 

Protestantenbond, en de Genestet’s prachtig gedicht “Paulus”. 

De Koorvereniging “Bovensmilde” liet een vijftal stukken horen, die bijzonder in den smaak vielen, 

en waaronder de “Hymne van Bortuiansky”, in de pauze gezongen, uitstekend werd voorgedragen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 MAART 1884 
 

SMILDE. 

Op Donderdag 13 Maart 1884, 

des morgens 11 uur, ten huize en ten verzoek van W. BAAS, bij de Veenhoop te Smilde, publieke 

verkoop van: 

2 Koeien, 

drachtige MOT, STOOMPOT, partij MEST, gedorschte HAVER, PAARDEBOONEN en ERWTEN, 

HAVERSTROO, Boer- en Melkgereedschappen, SLEETEN, PLANKEN, een BED, 

2 Schuurtjes op afbraak 

en verdere GOEDEREN. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


