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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 13 MEI 1889

Mijnheer de Redacteur!
In UEds. geëerd blad van heden komt een bericht voor uit Smilde, waarin o.a. wordt medegedeeld,
dat er bij de bevoegde macht een aanklacht is ingediend tegen den heer E., hoofd eener school alhier.
Ambtshalve acht ik mij verplicht, om alle misverstand te voorkomen, mede te deelen dat er van eene
dergelijke aanklacht geen sprake is geweest. Een persoonlijk onderzoek, benevens geneeskundige
inlichtingen, stelden mij in staat bedoeld bericht tegen te spreken.
Onder dankzegging, m. d. r.,
de burgemeester der gemeente Smilde,
M.A. HOOGERBRUGGE.
Smilde, 10 Mei 1889.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 15 MEI 1889

Smilde, 13 mei. Den Heer G. Boer, geagreëerd klerk ten postkantoore alhier, is na afgelegd examen
het post-radicaal verleend.
Smilde, 13 Mei. In de afdeeling “Smilde-Norg” van het Ned. Onderwijzers genootschap werden ter
verkiezing van een lid van het hoofdbestuur 9 stemmen op den heer Hinze en 4 op den heer Abels
uitgebracht. Op de gewestelijke vergadering zal de afdeeling vertegenwoordigd worden door den heer
Hempenius te Veenhuizen.
De heer dr. J. Rotgans, arts alhier, hield, daartoe aangezocht, eene voordracht over de stem en hare
organen. De voordracht, toegelicht door teekeningen en voorwerpen in natura, liet aan duidelijkheid
niets te wenschen over en werd met het grootste genoegen gevolgd. Een luid applaudissement volgde
op de woorden van dank door den voorzitter tot den heer R. gericht.
Smilde, 14 Mei. Daartoe in staat gesteld door de vrijgevigheid van den burgemeester, den heer M.A.
Hoogerbrugge, bereidden de onderwijzers aan alle scholen alhier gisteren hunne leerlingen een feest.
Ieder ontving een flink stuk koek, een oranje-appel en een plaat; vooral te Kloosterveen en
Hijkersmilde, waar de leerlingen van 3 scholen samenkwamen, heerschte groote drukte. Weergalmde
dikwijls een daverend: “Leve de Koning!”, ook de burgemeester, die weder toonde een warm
kindervriend te zijn, werd door de kleinen luide toegejuicht.
Smilde, 14 Mei. Op de heden voor het eerst gehouden schapen- en varkensmarkt was eene ruime
voorraad aangevoerd en de prijzen zeer willig, zoodat schier alles verkocht is. Vele kooplieden waren
aanwezig.
Raadsvergadering.
Smilde, 14 Mei. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren van Veen en Sickens.
Voorzitter de burgemeester.
De notulen der vorige vergadering, dd. 27 April ll., worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
De voorzitter plaats zich voor zijnen zetel en zegt ongeveer het volgend:
Mijne heeren!
Het is mij hoogst aangenaam, dat ik u op een dag als dezen rondom mij geschaard mag zien, een
feestdag, die door een volk zoo zeldzaam wordt beleefd en aan zoo menige natie nimmer is ten deel
gevallen – die op zich zelf reeds zoo veelbetekenend is, maar die niet weinig wordt verhoogd
doordien hij samenvalt met het dankoffer voor het herstel van den hoogen jubilaris Z. M. onzen
geëerbiedigden Koning.
Indien men enigen weken terug denkt, toen elken dag de mare werd tegemoet gezien, dat onze
dierbare vorst het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld en dus de laatste mannelijke telg van het
dierbaar stamhuis van Oranje-Nassau was gevallen, dan was wel de vrees gewettigd dat deze feestdag
een rouwdag en ons feestgewaad een rouwgewaad zou geworden zijn.
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