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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 FEBRUARIJ 1870

+ Smilde, 4 Febr. Bij de heden plaats gehad hebbende opening van stembriefjes, gister ingeleverd ter
verkiezing, van een lid van den Raad alhier, in plaats van wijlen den heer E. Tonckens, bleek, dat van
de 224 kiezers (waaronder 11 afwezige schippers en naar elders vertrokkenen) 126 hunne stemmen
hadden uitgebragt. Daar geen der briefjes van onwaarde was, bedroeg de volstrekte meerderheid dus 64
stemmen. Daarvan bekwam P. Wessemius 63, J.P. Hatzmann 22, J. Homan Kijmmell 17, D.A.
Hamerster Dijkstra 8, J. de Vries 6, J.W. de Vries 3, G. de Jonge, C. Blenken en H.P. Sickens ieder 2 en
G.J. Haveman 1 stem. Daar niemand dus de volstrekte meerderheid heeft verkregen zal er eene
herstemming moeten plaats hebben tusschen beide eerstgenoemde heeren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 FEBRUARIJ 1870

40jarige Echtvereeniging
VAN

HENDERICUS BLOMBERG
EN

GRIETJE POMPER
Smilde, 7 Feb. 1870
HUNNE DANKBARE KINDEREN
+ Smilde, 5 Febr. Gepasseerden nacht zijn hier weer glazen ingeslagen, doch, zoo men verneemt, is de
dader, zeker J.R., opgespoord en heeft de politie bereids procesverbaal tegen hem opgemaakt. Te
wenschen is het, dat de verdiende straf, die hem zeker niet zal ontgaan, anderen tot voorbeeld moge
zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 27 JANUARIJ 1870

INGEZONDEN STUKKEN
Men leest in zeker blad onder het opschrift “Smilder gedachten, opmerkingen en mededeelingen” onder
anderen het volgende:
“Een onzer onderwijzers van de openbare school heeft zich op Nieuwjaarsmorgen zeer plegtig in de
Chr. Geref. kerk alhier als de Chr. onderwijzer over het jaar 1870 laten inzegenen. Cats zong:
“Om de wille van het smeer”
“Lekt de kat de kandeleer”
“T.T.”
Vooreerst moeten we den heer T.T. vragen of de onderwijzers der openbare scholen geene Christelijke
onderwijzer zijn? Meent Z.E. misschien dat het Heidenen, of mogelijk Mahomedanen of Israëlieten
zijn? Wel wordt de openbare school door sommige godsdienstloos ja heidensch genoemd, maar behoort
T.T. ook tot dezulken? Maar zou die openbaar onderwijzer zich door bedoelde daad zoo erg hebben
vergrepen? Door ‟t klassikaal bestuur van Assen - Smilde is nog vacant - was bepaald dat hier op
oudejaarsdag en op nieuwjaarsdag geene openbare godsdienstoefening zou gehouden worden. Nu
gingen vele op genoemde dagen de godsdienstoefening der Chr. Geref. bijwonen, ook de leden van den
Herv. Kerkeraad. Op Nieuwjaarsdag ging ook een openbaar onderwijzer daar ter kerk.
Bij het eind der godsdienstoefening sprak de leeraar zijn zegenwenschen over de verschillende
corperaties uit. Na Kerkeraard en Kerkvoogden te hebben toegesproken zeide de predikant: “indien er
onderwijzers tegenwoordig mogten zijn zou ik ook graag over deze mijne wenschen willen
ontboezemen.” De openbaar onderwijzer stond op en werd als een Christelijk onderwijzer
toegesproken. ‟t Scheen den leeraar genoegen te doen, dat er toch nog één onderwijzer onder zijn
gehoor was. Met welk doel die openbaar onderwijzer zich op Nieuwjaarsdag daar heeft laten vinden zal
T.T. evenmin als elk ander kunnen bepalen, maar,
Wat d‟eene noemt medicijn,
Laakt d „ander als echt venijn.
Smilde, Jan. ‟70
Y.

