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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 JUNIJ 1882 
 

KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan J.L. VAN ESSO, wonende te 

Smilde, vergunning is verleend tot oprigting van eene DROOGERIJ en ZOUTERIJ van Huiden en 

Vellen, in het pand wijk B N. 531, kadastraal bekend in sectie G Nop. 1917.  

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 JUNIJ 1882 
 
Smilde, 1 Junij. Sedert 12 Mei jl. vertoeft zekere ongelukkige veenarbeider H. Stobbe met vrouw en 

kinderen nacht en dag onder een opstaande baggerbak in ’t Hiddingerveld onder Appelscha, wegens 

volslagen gebrek aan een woning. ’t Is daar hartverscheurend gezigt, die arme huishouding daar te 

zien, ten prooi aan koude, wind en regen, terwijl bovendien kleding, voedsel en deksel ook veel te 

wenschen overlaten. 

Schutterij – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde van Smilde maken bekend: 

1. dat de alphabetische Naamlijst van de ingeschrevenen voor de Schutterij van en met den 5den 

tot en met den 13den Junij 1882, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s middags 12 uur, op de Gemeente-

Secretarie ter inzage zal liggen, en 

2. dat de Loting voor de Schutterij dit jaar zal plaats hebben ten Gemeentehuis, op Dingsdag 13 

Junij, des namiddags ten 5 uur.     BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 2 Junij. Naar wij vernemen zal eerstdaags een oproeping tot vergadering van de 

aandeelhouders in de stoomboot “Smilde I” door commissarissen gedaan worden. Het plan zou 

bestaan om het maatschappelijk kapitaal te vergrooten met f 4000 en dan eene nieuwe stoomboot in 

de vaart te brengen. Reeds moeten eenige geldmannen alhier hunne medewerking tot bijdragen 

verzekerd hebben, o.a. een tot 1/6 van genoemd bedrag. Het ware te wenschen in het belang van 

Smilde en Assen, dat deze onderneming, waaraan reeds groote behoefte bestaat en als het ware 

onontbeerlijk is, door financiële krachten worde geschraagd. De thans in dienst zijnde stoomboot 

vereischt te veel steenkolen, heeft te veel diepgang en moet diensvolgens door een andere van nieuwe 

constructie vervangen worden en zal dan goed renderen kunnen. In de beide maanden April en Mei jl. 

is ruim f 100 meer ontvangen dan uitgegeven. 

Smilde, 4 Junij. De brand in het Eekhoutsblok is beter afgeloopen dan men had durven verwachten. 

Tegen den middag verspreidde zich gister als een loopend vuur het gerucht, dat de vlammen reeds 

woedden in de bosschen, dat  aan blusschen niet meer viel te denken en dat de schade duizenden zou 

beloopen. Gelukkig was het met dit gerucht als met zoovele anderen – het was schromelijk 

overdreven. Wel moest met kracht worden gewerkt, meer dan honderd mannen arbeidden uit al hunne 

magt, om het dreigend onheil af te wenden, doch men slaagde er in het weelderige houtgewas te 

beveiligen en het vuur zoozeer te beperken, dat tegen den avond het gevaar was geweken en een 

wachtpost van eenige mannen als voldoende kon worden beschouwd. 
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DONDERDAG 8 JUNIJ 1882 
 
Bovensmilde, 6 Junij. Hedenavond werd door het kerkelijk kiescollegie het volgende zestal 

opgemaakt, teneinde daaruit later een opvolger van ds. Zuidema te kiezen: van Aken te Ter Kaple, van 

Toorenenbergen te Heino, Bokma te Zijderveld, de Veer te Lathum, ten Oever te Roden en de Ligt, 

candidaat. 


