blad 1889u
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1889

Smilde, 12 Sept. De Chr. Ger. Jongelingsvereeniging alhier hield gisteravond eene feestelijk
vergadering. Zeer goede diensten werden daarbij bewezen door de gemengde zangvereeniging.
Voordrachten, samenspraken enz. wisselden elkander af , terwijl natuurlijk de noodige
ververschingen niet ontbraken. Tot laat in den avond was men genoegelijk bijeen.
Smilde, 13 Sept. Omtrent het Zondagschoolfeest alhier, waarvan in de courant van heden melding
wordt gemaakt, kunnen we nog mededeelen, dat alles naar genoegen is afgeloopen. Vreugde stond
te lezen op het gelaat der kleinen. Een klein vuurwerk, dat des avonds de pret besloot, bracht eene
groote menigte volks op de been.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1889

Smilde, 16 Sept. Zaterdagavond is hier menig jager min of meer teleurgesteld huiswaarts gekeerd. 1
haas en 3 patrijzen, - 2 hazen, - 4 patrijzen, - 1 haas en 1 patrijs, - zoo luidden de tijdingen, die we
van sommige der bekendste jagers ontvingen. Eene gunstige uitzondering maakte de heer H.
Fledderus, die 4 hazen en 12 patrijzen schoot. Ook heden was de buit niet groot; toch velde de heer
H. Fledderus weder 2 hazen en 7 patrijzen.
Smilde, 17 Sept. Gisternamiddag had bij de Pieter Feijens-draai een volksoploopje plaats. De
stoombaggermolen was daar in de nabijheid in de Hoofdvaart aan het werk, toen het stoombootje
Smilde-Assen van laatstgenoemde plaats kwam en door het personeel van bedoelde machine werd
doorgelaten. Zekere schipper B. J. meende nu ook met zijne praam door te kunnen varen, wat hem
echter werd belet, daar schepen van eenigen omvang niet het recht hebben gedurende het stoomen
der machine te passeeren. Er wordt nu en dan daartoe eenigen tijd gelegenheid gegeven. B. J. was
daarmede niet tevreden en ging zoo dicht aanliggen, dat de modderbokken niet weg konden varen.,
terwijl hij pertinent weigerde aan het verzoek, om met zijne praam achteruit te gaan, te voldoen. Op
heftigen toon voer hij uit tegen den opzichter van den baggermolen en wilde dezen met een mes te
lijf, wat deze echter wist te ontwijken. De veldwachter van der Leij, inmiddels ontboden, bracht de
woedende man tot bedaren en noodzaakte hem met zijn schip achteruit te varen. Naar wij vernemen
verkeerde de schipper onder den invloed van sterken drank en is van een en ander proces-verbaal
opgemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1889

Smilde, 17 Sept. Hedenavond werd hier eene vergadering gehouden door de leden der afdeeling
Smilde van den Ned. Protestantenbond. Goedgekeurd werden de plannen van het bestuur
betreffende het houden van catechisaties en de oprichting van Zondagscholen. Met het geven van
onderwijs aan genoemde instellingen is belast de heer K. Supheert alhier, wiens jaarlijksche
bezoldiging is bepaald op f 150, welke som met f 25 wordt verminderd indien, onverhoopt, de
zondagscholen mochten uitblijven.
Als bestuurslid werd herkozen de heer D. Spier. Een nieuw lid werd aangenomen; het leden tal
bedraagt 65.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1889

Smilde, 18 Sept. De prijs van de eikenschors is dit jaar lager dan in 1888 en bedraagt hier f 2.40 à f
2.50 per mud.
Smilde, 18 Sept. Een schaap van den heer G. Vennik alhier is door eenen hond verscheurd. De
eigenaar van het woeste dier is bekend.

