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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1880

Smilde, 20 Sept. Hedenavond hield de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond eene
vergadering ten huize van de wed. J.K. Homan.
Als spreker trad op dr. Meijboom, predikant te Assen, die in een fraaije rede sprak over ’t geloof aan
God, in zijn ontstaan en voortgaande ontwikkeling. Achtereenvolgens liet de heer M. een blik slaan
in ’t fetischme, panteïsme, ’t naturalisme en ’t deïsme, terwijl hij verder den invloed schetste, dien de
wetenschap op ‘t geloof aan God heeft uitgeoefend. In het tweede gedeelte zijner rede behandelde
spreker de vraag: wat ons van ’t geloof aan God, gelouterd door de natuurwetenschap, was
overgebleven, en wat het geloof der toekomst zoude zijn. Met genoegen hoorde het vrij talrijk
publieke den talentvollen redenaar aan, die zóó sprak als men dit van den heer Meijboom kon
verwachten. De heer M. trede schielijk hier eens weder op; van aandachtige hoorders kan hij
verzekerd zijn.
-21 Sept. Gister was men hier getuige van een akelig toneel. Het lijk van een persoon, dat ter aarde zou worden
besteld, viel, waarschijnlijk door de mindere geschiktheid van één der dragers, van de baar. De kist was niet
voldoende gesloten, zoodat het lijk er uit viel en op den grond geraakte.

-21 Sept. Veel, zeer veel wordt er thans gedaan om onze hoofdvaart te verbeteren. Of alles echter op
den duur wel bestand zal zijn tegen golfslag enz., de tijd zal ’t leeren, doch wij twijfelen. O. i. moest
de zaak anders geregeld worden. Als er van de wallen ter weerszijden der vaart, tot bijna op den
waterspiegel, eens een paar voet werd afgenomen, dan kon ’t water, dat nu sterk opvliegt en perst,
overloopen en had het ook weer vrijen afloop. De grond zou dan niet zoo afknabbelen en de vaart niet
onnoodig meer en meer opgevuld worden met het weggespoelde zand. Zouden we in dezen zoo ver
mis zien?
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1880

Smilde, 22 Sept. De hellingbaas Meine Fernhout alhier had achter op zijne werkplaats een
hoeveelheid turf laten graven en droogmaken en ontdekte dat hij er gedurig ongenoode gasten bij
kreeg, hetgeen hem natuurlijk niet aanstond, weshalve hij de politie er mede in kennis stelde.
Gisteravond mogt het onzen veldwachters Hogenberk en v. d. Leij gelukken een van die ongenoode
gasten, zekeren H.K., arbeider te Appelscha, op heeterdaad betrappen.
Zoo het schijnt waren de veldwachters het liggen bij de turf nog niet moede en kreeg M.F. wel
klanten bij zijn turf, want eenige oogenblikken later mogt het weder gelukken een tweeden persoon,
zekeren H. de V., arbeider alhier, op heeterdaad te betrappen. Beide personen zullen ongetwijfeld voor
hunne vrijpostigheid gestraft worden.
Smilde, 22 Sept. Ter aanvulling van het akelig geval op het kerkhof te Kloosterveen alhier kan nog
gemeld worden, dat het gebeurde plaats had met het lijk van een aan roodvonk overleden persoon, ’t
welk tot de begrafenis in ’t lijkenhuisje bewaard was. Tevens moet, naar gemeld wordt, door de
politie proces-verbaal opgemaakt zijn tegen eenigen die, tegen ’t voorschrift der wet, toch het lijk
wilden volgen naar zijn laatste rustplaats.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 25 SEPTEMBER 1880
Hedenmorgen overleed, na een smartelijk lijden, onze geliefde zoon JAKOBUS THIEDERIKUS, in den ouderdom
van ruim 21 jaren.
Smilde, 24 Sept. 1880.
M.H. DE VROOME.
G. DE VROOME-DE HAAN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1880
Hondenbelasting.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat van en met den
1sten tot en met den 16den October 18890 op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen: het 1ste suppletoir
kohier van de Hondenbelasting, dienst 1880.
Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 16 October 1880 bij den Gemeenteraad worden ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

