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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 4 APRIL 1873

+ Smilde, 2 April. Van goederhand vernemen wij dat zich voor de hier met 1 Julij a.s. door
pensionering van den tegenwoordigen titularis openvallende betrekking van secretaris, waaraan
verbonden is een tractement van f 500, 21 sollicitanten hebben aangegeven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 APRIL 1873

Smilde.
De KONING komt!
Met deze noodig ik tegen Woensdag den 9den April a.s., des avonds ten 8 uren, in de OUDE
VEENHOOP, allen uit, die met mij genegen zijn ene EEREWACHT te formeren, in de stille hoop, dat het
Z.M. onzen geliefde Vorst zal behagen ons toe te staan, Z.M. door deze gemeente te begeleiden.
Dat de Smilde bij deze, evenals bij het verblijf van Z.K.H. Prins HENDRIK, zijn ouden roem handhave.
Smilde, 5 April 1873.
JACOB HOOGERBRUGGE.
Ingezonden stuk
De Koning komt!
Dat woord gaat als een galvanische stroom door Drenthe.
Geen stad, geen vlek, geen dorp, geen gehucht, zullen voor elkander willen onder doen, om Z.M.
onzen dierbaren Vorst door een waardige ontvangst te openbaren wat er in de harten der bewoners
omgaat.
De redactie der Provinciale Drentsche en Asser Courant heeft zoo eigenaardig gezegd: “het is de
vader die zijn kinderen eens komt bezoeken!” en in weerwil dat zij volgens dien schrijver niet de rijkst
bedeelden zijn in dat vaderlijk gezin, laat ons dat niet ontmoedigen, maar toonen dat wij toch niet het
minst bedeeld zijn in liefde voor onzen Koning - en daar, waar liefde de drijfveer is, zijn rijkdom en
overvloed op den achtergrond gekomen - want alles verbleekt waar liefde hare stralen schiet.
Laten wij, bewoners van Drenthe, in alles wáár zijn voor onzen Vorst.
Laten wij ons onze armoede niet schamen en onze hulpbehoevendheid niet verbergen.
Vooral gij, Smilde, hebt aan uw Koning iets te zeggen, te openbaren.
Gemeenteraad, gij, die de behartiging van de belangen der gemeente op u genomen hebt, zeg dien
vader des Volks, dat wij hier zoo afgezonderd en verwijderd liggen van het spoor en de telegraaf - laat
Z.M. den middeleeuwschen dam eens zien, die ons van de rijke Friezen scheidt.
En ik ben zeker, dat onze Vorst niet zal rusten voor dat zijn kinderen zullen deelen in hetzelfde
genot - en geen kluitje gronds zal langer mogen bestaan, om die kinderen van datzelfden gezin
gescheiden te houden!
Smilde, 4 April 1873

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 10 APRIL 1873

+ Smilde, 9 April. Eergister is hier een vermoedelijk dolle hond, behoorende aan J. Drenthen alhier,
afgemaakt. Het onderzoek van den rijksveearts Mos te Assen heeft het vermoeden van dolheid
bevestigd. De tijd voor het vastliggen der honden is door burgemeester en wethouders tot 1 mei
verlengd.
Correspondentie
Voor de Smilde is de gelegenheid geopend om met den postbode, die te 10½ uur van daar naar Assen
vertrekt, brieven te verzenden, maar de brieven die er ’s avonds aankomen worden des morgens zoo
laat bezorgd, dat er geene gelegenheid bestaat om op de ontvangene brieven te antwoorden.
Een Smilder wenscht daarin verandering ten goede.

