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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 31 JANUARIJ 1872

+ Smilde, 29 Jan. Heden mogten we een zeer genoegelijken avond smaken. Ds. Reijerkerk, predikant te
Bovensmilde, en ds. Feenstra, emeritus-Doopsgezind predikant, wonende te Bovensmilde, hielden elk
eene lezing op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind in de Veenhoop, ten voordeele van de
naai- en breischool sedert 12 jaren door de dames van der Veen in de school te Bovensmilde alle
Zaturdagen gehouden.
Nadat eerstgenoemde spreker met een enkel woord het doel der voordragen had geschetst en over de
zucht tot werkzaamheid en spel bij de jeugd en over eenige spelen had gesproken, bepaalde hij het
publiek daarna meer bepaaldelijk bij het ganzespel en vergeleek het menschelijke leven met de regelen
die bij dat spel moeten worden in acht genomen. Wij kunnen niet in bijzonderheden treden, daar we dan
voor een courantberigt te wijdloopig zouden worden, maar zeggen alleen, dat het publiek hier zooveel
en zulke heerlijke lessen van levenswijsheid werden meêgedeeld als men zelden in een dergelijke lezing
hoort.
Na eene pauze trad de heer Feenstra op en had tot onderwerp het spreekwoord: Het is altoos vetter in
den schotel van een ander dan in den onze.
De waarheid van dit spreekwoord werd in de verschillende leeftijden, rangen en standen van het
menschelijk leven zoo heerlijk betoogd, dat we met het volste regt mogen zeggen: ’t geen ons hier werd
voorgezet waren gouden appelen op zilveren schalen.
Na afloop bedankte de heer Reijerkerk niet alleen voor de ruime inteekening, maar ook voor de zeer
talrijke opkomst.
En wij nemen de vrijheid beide heeren publiek te bedanken voor den steun aan de inrigting verleend en
het genoegen het publiek verschaft. Naar wij vernemen heeft het pl.m. f 85 opgebragt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 5 FEBRUARIJ 1872

+ Smilde , 1 Febr. Gister werd de heer J.P. Hatzmann te Hoogersmilde op een zeer aangename wijze
verrast door het ten geschenke ontvangen van een fraai zilveren cylinder horologie met dito ketting,
hem aangeboden door eenige ingezetenen aldaar, als blijk van erkentelijkheid voor het gratis vervullen
in het vorige jaar van de betrekking van voorzanger in de kerk te Hoogersmilde. Wij mogen niet nalaten
den heer Hatzmann geluk te wenschen met deze eervolle onderscheiding en te hopen fdt het geschenk
hem nog tal van jaren tot eene aaandenking moge zijn.
3 Febr. Gistermorgen ontstond er brand in het huis bewoond door J. Kramer en toebehoorende aan den
heer M.A. Hoogerbrugge. Ofschoon de brand een dreigend aanzien had, werd hij door krachtdadige
hulp in den aanvang gestuit.
TOONEELVOORSTELLING
DOOR DE LEDEN VAN DE
REDERIJKERSKAMER

“Nut en Vermaak,”
op Woensdag 7 en Donderdag 8 Febr. e.k., ten huize
van den Heer J.H. WIND te Smilde.
OP TE VOEREN STUKKEN:
No. 1.
Een oud soldaat of tien jaar later,
Tooneelspel in 3 bedrijven,
No. 2.
In tijds ontdekt,
Blijspel in 2 bedrijven.
No. 3.
Wie ben ik?
Blijspel in 3 bedrijven.
OPGELUISTERD DOOR HOORNMUZIEK.
Aanvang ’s avonds 7 uur precies.
L.D. COHEN, President.
R. HOOGENKAMP, Secretaris.

