
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 18 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 16 Sept. De markt, gisteren, hier gehouden, was zeer druk bezocht; de handel vrij levendig, 

vooral in varkens en schapen. Ook voor runderen werden redelijk prijzen bedongen. Onaangenaam 

was het, dat het tegen den avond vrij wat begon te regenen; daardoor moest menigeen huiswaarts 

keeren, nat van binnen en van buiten; intusschen heeft men van geene stoornis der orde gehoord. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 21 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 19 Sept. Gisteren heeft de Chr. Afg. gemeente alhier berigt ontvangen, dat  Ds. Breitsma te 

Assen zich verpligt had bevonden voor de beroeping naar de Smilde te bedanken, zoodat deze 

gemeente nog vacant blijft. 

REGTSZAKEN 

Provinciaal Geregtshof van Drenthe 

Den 19 Sept. is vrijgesproken F.P. van Smilde, beschuldige van in de herberg van Donker aan de 

Ossesluis, gemeente de Wijk, een dragonder met zijn kantschup eene belangrijke wonde in de voet 

te hebben toegebragt, en zulks op grond, dat het feit niet genoegzaam was bewezen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG, 25 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 23 Sept. In de openbare raadsvergadering, gisteren gehouden, waren alle leden, behalve de 

Mr. P. van der Veen tegenwoordig. Na ’t voorlezen en goedkeuren van de notulen der voorgaande 
vergadering werd: 1

e
 besloten tot af- en overschrijving van eenige posten op de begrooting 1851; 2

e
 

besloten tot het doen van eenige uitgaven uit den post van onvoorziene uitgaven over 1851; 3
e
 het 

rekwest van den Israël. onderwijzer, inhoudende het verzoek tot teruggave van betaalde 
schoolgelden over 1851 of zoo veel vermindering in de plaatselijk belasting, is gewezen van de 

hand; 4
e
 eene commissie benoemd tot onderzoek der brandspuit; idem tot het ontwerpen van een 

reglement op de nachtwacht. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door den voorzitter 

gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG, 28 SEPTEMBER  1852 
 
Smilde, 26 Sept. Heden morgen had hier, bij het einde der godsdienstoefening, eene belangrijke 

plegtigheid plaats. Maria Susanne Mulder, echtgenoote van den koopman P. v. Riet, had het R.C. 
geloof vaarwel gezegd en legde nu belijdenis van het Gereformeerde geloof af; zij werd dien ten 

gevolge in ons kerkgenootschap opgenomen. Indrukwekkend waren de woorden des Leeraars naar 

aanleiding van Coloss. 2:6: “Gelijk gij den Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt 
alzoo in Hem”; wij twijfelen niet, of de geheele plegtigheid die met het doopen den kinds van 

genoemde ouders eindigde, zal lang bij de geheele gemeente in gedachtenis blijven en zegenrijke 

gevolgen hebben. 

27 Sept. Gisteren is ten gevolge van het bedanken van Ds. E. Breitsma, door de Chr. Afg. gemeente 

alhier het volgende drietal geformeerd (alph. gesteld): R. Eising, kandidaat te Hoogeveen, K.J. van 

Goor, predikant te Sneek, en R. Kuipers, predikant te Dalfsen. 


