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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 FEBRUARIJ 1881 
 

 
Smilde, 19 Febr. Hedenavond werd de aangekondigde vergadering van het comité van het Roode 

Kruis alhier gehouden. 

In de vacatures, in het bestuur ontstaan door het vertrek van ds. Moquette naar Sneek en door het 

overlijden van den heer G.G. Meijeringh, werden gekozen de heeren W.J. Boelken en C.H. Prins, die 

zich de benoeming lieten welgevallen. 

De penningmeester deed rekening en verantwoording, waaruit bleek, dat op primo Januarij jl. in kas 

was f 84.665, waarvan op 7 Febr. jl. aan het Hoofdbestuur was verzonden f 50, zoodat op dit 

oogenblik het voordeelig saldo bedraagt f 34.665. Vervolgens werd nog besloten dit jaar de 

contributie der leden weder te innen en, in geval de oorlog tusschen Engeland en de Transvaal niet 

spoedig door eene minnelijke schikking tot een oplossing komt, eene openbare collecte in de 

gemeente te houden, teneinde eene tweede ondersteuning het Hoofd-Comité te kunnen toezenden. 

Vier nieuwe leden traden toe. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 FEBRUARIJ 1881 
 

 
Smilde, 21 Febr. De naai- en breischool te Bovensmilde, voor ongeveer 20 jaar door de dames van 

der Veen opgerigt, zal waarschijnlijk ophouden te bestaan, als de gemeente het onderwijs in de 

handwerken zal hebben geregeld. De dames-directrices, die door omstandigheden genoopt werden, 

reeds nu, althans voor eenigen tijd, haar nuttigen arbeid te staken, verdienen den dank der 

ingezetenen voor de belangelooze moeite, die ze zich wel hebben willen getroosten. Honderde 

meisjes hebben op de naai- en breischool de nuttige handwerken geleerd; aan de minvermogenden 

werden de grondstoffen gratis verschaft, terwijl ze de vervaardigde kleedingstukken in eigendom 

mogten behouden. De gemeentelijke inrigting zal op een goeden grondslag kunnen voortbouwen. 

Hedenmorgen, ruim 6 uur, overleed, na eene langdurige ziekte, onze geliefde dochter PIETERTJE, in 

den ouderdom van 16 jaren en 2 maanden. 

Smilde, 21 Februarij ’81.       E.K. PUNTER. 

H. PUNTER-BOERHUIS. 

Voor de blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van mijne geliefde echtgenoote, 

betuig ik, ook namens mijne kinderen, hartelijken DANK. 

Smilde, 22 Februarij ’81      Mr. S. HELLINGA TONCKENS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 FEBRUARIJ 1881 
 

 
Smilde, 22 Febr. Terwijl bakker de J. bezig was met het wegruimen van turf uit zijne schuur, 

bemerkte hij tot zijne niet geringe verbazing, dat naar de zijde van één der muren eene groote 

hoeveelheid turf ontbrak. Ui den muur waren een paar steenen losgemaakt – men had ze welligt een 

handje geholpen – en door de zoo ontstane opening was de turf weggehaald. 

Ook anderen dan de J. klagen over de nachtelijke bezoeken, welke aan hunne brandstoffen worden 

gebragt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 FEBRUARIJ 1881 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Sta s.v.p. voor ’t onderstaande een klein plaatsje af in uw geëerd blad. Ligt het in den geest van den 

wetgever, dat de rederijkerskamer “Nut en Vermaak”, die definitief besloten had om binnenkort een 

voorstelling te geven (en wel op een daartoe geschikte gelegenheid), zich door één lid laat 

commandeeren, die er tegen is dat zulks geschiedt? 

U, m. de r., dankbetuigende voor de opname, heb ik de eer te zijn 

Smilde, 21 Febr. ’81. U Ed. dw. dr. 

Een eerelid van Nut en Vermaak 


