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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 OCTOBER 1884 
 

 
Smilde – Schietterrein. 

De BURGEMEESTER van Smilde; 

Gelezen een schrijven van den Kolonel, Kommandant der Bereden Artillerie te ’s Hage, waaruit 

blijkt: 1e. dat de Minister van Oorlog een geschikt terrein wenscht te bezitten tot het houden van 

Schiet-, Gerichts- en andere oefeningen ten behoeve van de Veld- en Rijdende Artillerie, en 2e. 

dat het terrein, waarop de aandacht is gevallen, voor een gedeelte is gelegen onder deze gemeente; 

Roept bij deze op alle Eigenaren van Gronden tot het houden van eene vergadering ten huize van 

L. FLEDDERUS te Hoogersmilde op Zaterdag den 1sten November 1884, des vóórmiddags ten elf 

uur, ten einde de voorwaarden te bespreken waarop aan voornoemden Minister vergunning kan 

worden verleend tot het houden van voormelde oefeningen, onder opmerking, dat het door den 

Minister bedoelde terrein is gelegen in de nabijheid van het Groote-Meer en het Bisschops-Gat, 

terwijl het zich verder uitstrekt tot de grenzen van de gemeenten Ooststellingwerf en Diever. 

Tot het bekomen van voorloopige inlichtingen kunnen belanghebbenden zich van heden af 

vervoegen ter Gemeente-Secretarie. 

Smilde, 15 Oct. 1884.       De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 OCTOBER 1884 
 

 
Smilde, 15 Oct. Naar men ons mededeelt heeft dezer dagen een zendeling der Mormonen onze 

gemeente eens weder een bezoek gebracht. Men zegt, dat één zieltje is gewonnen. 

ONDERWIJS – SMILDE. 

Aan de openbare lagere school te Kloosterveen wordt een ONDERWIJZER of ONDERWIJZERES 

gevraagd. Jaarwedde f 600.- 

Gezegeld adres en verdere stukken franco te zenden aan den Burgemeester van Smilde vóór of op 1 

November 1884. 

VERGADERING 

VAN DE 

Kiesvereeniging “Vooruitgang” 

op Zaterdag 18 October, des avonds ten zeven ure, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde. 

Smilde, 15 Oct. 1884.       Namens het Bestuur: 

H.C. PRINS. 

J. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 OCTOBER 1884 
 

 
Smilde, 16 Oct. De houthandelaars zouden dit jaar, indien de schorsprijzen slechts wat hooger waren, 

geen reden hebben tot klagen. Geldershout, duizendhout enz. vonden en vinden koopers tegen goede 

prijzen. Voor het eerstgenoemde bedingt men f 2.50 à f 2.65, terwijl voor duizendhout f 1.60 à f 1.80 

wordt betaald. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Gaat uwe redeneering op, waardoor u in uw hoofdartikel van heden de stem uit het volk tracht te 

smoren? 

Gelooft u in waarheid, dat indien een afgevaardigde van Amsterdam of Rotterdam bij de beslissing 

over de waterwegen dier steden afwezig was of tegensprak en tegenstemde, de kiesvereenigingen en 

de kiezers zich bij uwe redeneering zouden nederleggen? Of is niet reeds het tegendeel gebleken? 
-vervolg op blad 1884n2 


