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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 OCTOBER 1884 
 

-vervolg van blad 1884n1 

Is de eisch van het volk te hoog, indien het wenscht te weten wat het in de toekomst van zijne 

afgevaardigden heeft te verwachten? Is de eisch te hoog, indien Assen, Smilde en andere plaatsen 

van Drenthe wenschen te weten, hoe hun afgevaardigde denkt over de belangen der Drentsche 

Hoofdvaart? Of acht u het voor deze provincie niet van belang? Of vermoedt u, dat het voor de 

kiezers zulk eene aangename verrassing zou zijn, indien de humoristische en satyrieke weekbladen 

aan de kiezers van Drenthe komen verkondigen, dat de belangen van Drenthe aan een Noord-

Brabantschen afgevaardigde zijn opgedragen? 

Niemand zal het aangenamer zijn dan den schrijver van de stem uit het volk, dat de heeren mr. 

Gratama en baron van der Feltz worden herkozen. 

Geen moeite is hem te veel om dat doel te bevorderen, maar vergun hem, en niet alleen hem maar 

alle kiezers, dat zij willen weten hoe de heer van der Feltz denkt over de verbetering van de 

Drentsche Hoofdvaart, hetwelk door afwezigheid van dien afgevaardigde in het duistere ligt. 

In afwachting. 

16 Oct.          Een stem uit het volk. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 18 OCTOBER 1884 
 

Boekweitenveen – Smilde. 

Op Dinsdag 28 October 1884, 

des morgens te 10 uur, ten huize van A. SOL te Smilde, publieke verkooping van: 

Pl. m. 60 perceelen 

Boekweitenveen 

in Eekhoutsblok te Smilde, ten verzoeke van den Heer G.F. SERVATIUS te Assen. 

Aanwijs geeft de onbezoldigde Rijksveldwachter KLAAS TABAK te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 OCTOBER 1884 
 

Te huur te Smilde: 

1e. Een flink HUIS met Schuur en Tuin, thans bewoond door den Heer C.A. VERHOEVEN. 

2e. Een WONING met Land op het Noorden. 

3e. Een kamp LAND in het 2de blok, thans in gebruik bij JAN MAST. 

4e. Een BAKKERIJ met vergunning, thans in gebruik bij den heer B. SPIJKMAN. 

De Woningen zijn te aanvaarden primo Mei en het Land primo Nov. a.s. 

Adres te Smilde bij M.A. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 18 Oct. Hedenmorgen viel een zoontje van R.K. van eene draai midden in de hoofdvaart. 

Ongetwijfeld zou het knaapje zijn verdronken, indien niet de wed. H. onmiddellijk was toegeschoten 

en na veel moeite er in was geslaagd den drenkeling te redden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 21 OCTOBER 1884 
 
Smilde, 20 Oct. Dezer dagen passeerden hier een paar vrij fatsoenlijk gekleede meisjes van ongeveer 

14 en 16 jaar, die uitstekende de kunst verstonden het medelijden op te wekken van de menschen, bij 

wie ze aanklopten om hulp. Naar ze verhaalden waren ze afkomstig uit Zwolle, waar ze door een heer 

in een herberg werden gelokt. ’t Bleek alras, dat deze heer zeer booze dingen beoogde; hij ontvoerde 

de meisjes, die hem eindelijk te Groningen wisten te ontkomen. Indien het noodig werd geacht 

versierden de vertelsters het verhaal met zuchten en tranen. Menigeen geloofde haar, verstrekte eten 

en geld en slaakte verzuchtingen over de boosheid de wereld, die er op uit was jonge meisjes ten val 

te brengen. ’t Bleek later echter, dat men te doen had met bedriegsters, die het geheele hartroerende 

verhaal eenvoudig uit den duim hadden gezogen. 


