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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 28 JANUARI 1888 
 
Smilde, 27 Jan. Gisteravond trad in de afd. Smilde van den Ned. Protestantenbond als spreker op ds. 

K.J. Mulder, pred. te Eext, die naar aanleiding van 1 Koningen 19: 9-15 een boeiende rede hield, 

welke door het talrijk opgekomen publiek met het grootste genoegen werd aangehoord. Spreker 

stelde in een helder licht de beteekenis van het verhaal in den genoemden tekst en schetste het 

karakter van Elia, eenen man, die niet kon en wilde verdragen, dat gespot werd met het heilige of dat 

onrecht werd gepleegd, doch die moedeloos werd bij tegenspoed. 

De heer M. wees verder op helden van den lateren tijd en wekte op tot moedig strijden. 

Menschen als Elia in zijne beste oogenblikken zijn er te weinig; twijfelaars zijn er te veel. 

 

Smilde, 27 Jan. De huisgenooten van I. van Esso alhier werden gisteravond opgeschrikt door een 

paar arbeiders, die binnenkwamen en drank eischten. Op de verklaring van het hoofd des gezins, dat 

hij geene vergunning had en niet wilde tappen, werden ze kwaad en hielden aan om jenever. V. Esso 

wilde zijn huis doen ontruimen, maar werd onthaald op een pak slaag. Toen vervolgens een paar 

buren ter adsistentie werden geroepen, mocht men er in slagen de indringers op straat te zetten, dat 

echter niet gemakkelijk ging, en die eindigden met het inwerpen van een glasruit. Van een en ander is 

door den gemeente-veldw. v.d. Lei proces-verbaal opgemaakt. 

-De vrouw van W. Hopman alhier verwijderde zich eenige oogenblikken om bij hare buurvrouw, die 

bevallen was, het kind te bakeren. Na eenige oogenblikken wordt ze geroepen, om zich huiswaarts te 

begeven, waaraan ze voldeed. Het werd ook tijd, want haar kind had met lucifers gespeeld en een 

stoel doen ontvlammen, waarvan de brand zich nog aan andere voorwerpen mededeelde en spoedig 

niet meer te blusschen zou zijn geweest. 

Het mocht haar gelukken het vernielend element in zijn vaart te stuiten en verdere onheilen te 

voorkomen. Alweder dus een waarschuwend voorbeeld om toch geen kinderen zonder opzicht te 

laten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 1888 
 
Smilde, 31 Jan. Gisteravond werd hier eene vergadering gehouden van de Liberale Kiesvereeniging. 

De voorzitter, die volgens rooster moest aftreden, werd herkozen; als plaatsvervangend voorzitter 

werd benoemd de heer H.C. Prins; de heer L .v.d. Velde, die niet langer als penningmeester wenschte 

te fungeeren, werd als zoodanig vervangen door den heer W. de Jonge. 

Na bespreking van het concept-programma en reglement der op te richten centrale liberale 

Kiesvereeniging werd overgegaan tot het stellen van een voorloopigen candidaat voor het 

lidmaatschap der Tweede Kamer. De keuze viel op jet heer mr. H.J. Smidt te Paramaribo. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 1888 
 

 
SMILDE. 

Verandering van Woonplaats. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen in herinnering, dat al wie zich van 

elders in de gemeente komen vestigen, daarvan, onder overlegging van een getuigschrift van 

verandering van woonplaats, aangifte behooren te doen ter Secretarie der gemeente, binnen dertig 

dagen na hunne aankomst; dat degenen, die de gemeente verlaten, het getuigschrift vóór hun vertrek 

ter Gemeente-Secretarie behooren op te vragen, en dat de hoofden van huisgezinnen verplicht zijn tot 

het doen der aangifte van de bij hen inwonende dienstbaren, minderjarigen, krankzinnigen en onder 

curatele gestelden voor wie zij ten deze geheel aansprakelijk zijn. 

Smilde, 2 Februari 1888.    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

 BOELKEN. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 30 Jan. De diaconie der Hervormde gemeente werd in de vorige 

week aangenaam verrast, doordien een onbekende gever haar in staat stelde aan de armen eene 

buitengewone bedeeling te doen van stoet en spek. De diaconie der Christ. Geref. gemeente en de 

directie van het werkhuis werden op gelijke wijze tot het doen eener extra bedeeling in staat gesteld. 

Den edelen gever onze dank. Moge deze nijpende koude zijn voorbeeld navolging vinden. 


