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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 JANUARIJ 1883

Norgervaart, 30 Dec. Als naar gewoonte hadden ook Zaturdagavond jl. eenige kanaal-arbeiders, na
ontvangen van hun loon, te veel aan Bachus geofferd, hetwelk niet zelden aanleiding geeft tot
oneenigheid. Dit was nu ook het geval, Een van hen, met name R. Doek, kan het niet nalaten aan deze
slechte gewoonte bot te vieren, zocht twist met J. Tabak, sloeg dezen in het gezigt, verwondde zijn
neus zoodanig dat het bloed er uit spoot en bragt hem bovendien met een mes of ander scherp
werktuig, door de kleêren heen, eene wonde in den rug toe. Van dit alles was geen aangifte gedaan,
doch daar de veldwachter Hogenberk van Smilde zulks ter ooren kwam, is er door hem procesverbaal opgemaakt.
Nog wordt ons berigt, dat door denzelfden beambte proces-verbaal is opgemaakt tegen A. Doek, een
broeder van eerstgenoemde. Deze was Maandag jl. bij de woning van J. Bos op de van Lierswijk en
dreigde de vrouw, die alleen thuis was, haar de glazen te zullen inslaan, doch in plaats hiervan moet
hij de vrouw zelf hebben mishandeld. Een en ander ten bewijze, dat deze broeders geene toonbeelden
van deugdzaamheid zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 JANUARIJ 1883

Smilde, 1 Jan. Tot lid van het bestuur van het veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” is
herkozen de heer M.A. Hoogerbrugge, die de benoeming heeft aangenomen.
Bovensmilde, 31 Dec. Tot notabelen bij de Ned. herv. gemeente alhier zijn herkozen de hh. M. de
Jonge, H.P. Sickens en H.O. Vrij.
Getrouwd:
S.N. MAGNUS en E. DE HAAS.
Smilde, Ommen, 27 Dec. 1882.
Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Donderdag den 4den Januarij 1883, des avonds ten 7 uur, in de
NIEUWE VEENHOOP.
Spreker: de Heer J. ESVELD DE WIT van Rolde.
Toegang voor niet-Leden à f 0.10 de persoon.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 5 JANUARIJ 1883

Hoogersmilde, 3 Jan. Hedenavond kregen de schuitenvoerders A. en H. twist. De schuit werd met
steenen gebombardeerd en vrij wat gehavend, de lijn werd stuk gemaakt en het paard op de vlugt
gedreven. Een helsch rumoer begeleidde het akelig tooneel.
Op Zaturdag 13 Jan. 1883,
des avonds te 7 uur, zal, in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer E.J.
TONCKENS aldaar, de gewone verkooping van perceelen
Bovenveen
op HET KIJLLOT plaats hebben, voorts zullen alsdan worden verkocht:
Drie perc. Schilhout
en een perceel WEEKHOUT, alles op Het Kijllot. Inlichtingen bij den heer TONCKENS voormeld.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 6 JANUARIJ 1883

Smilde, 4 Jan. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker op
ds. Esveld de Wit, pred. te Rolde. In eene boeijende rede sprak de heer de W. over de godsdienst, als van
nature bij iederen mensch aanwezig. Spreker betreurde ten zeerste, dat de godsdienstzin verflaauwde,
doch schreef dit toe aan de houding der Kerk, die geen vrij onderzoek gedoogt. Verder wekte hij zijne
hoorders op tot liefde en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.

