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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 24 DECEMBER 1887 
 

De Stoombootdienst 

Smilde – Assen 

wordt, wegens REPARATIE van af Zaterdag 24 Dec. tot nadere aankondiging 

GESTAAKT. 

Laatste reis naar Assen ’s midd. 4.15. 

DE DIRECTIE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 27 DECEMBER 1887 
 

Smilde, 24 Dec. In de gisteravond gehouden vergadering van de Liberale Kiesvereeniging alhier 

werden als afgevaardigden naar eventueel te beleggen vergaderingen van kiesvereenigingen in het 

district Wolvega benoemd de h.h.: R. Blomsma, H.C. Prins en E.K. Punter. 

Smilde, 24 Dec. Het met turf geladen schip van A. de Vroome van Smilde is te Amsterdam in den 

grond gevaren door eene Engelsche stoomboot. De V. en zijn gezin konden ter nauwernood hun leven 

redden; niets konden ze bergen. 

Te  huur te Smilde: 

EEN FLINK 

Winkelhuis 

met SCHUUR en HOF benevens twee beste kampen LAND, thans bewoond en in gebruik bij den Heer 

W. JONKMAN. 

Te bevragen bij W. MAST te Smilde. 

Smilde – Nationale Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van belanghebbenden, dat die 

aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen den 1sten en den 31sten Januari 1888, 

en dat daartoe zijn verplicht alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1869. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 25 Dec. Aan verscheidene ingezetenen werden Donderdag j.l. eenige genotvolle uren verschaft. 

Op de bovenzaal van den heer J.H. Wind alhier werd onder leiding van den directeur, den heer J. 

Eikema, door de zangschool “De Jeugd” eene uitvoering van zangstukken gegeven. De verwachting, die 

men van deze jeugdige vereeniging had gekoesterd, werd verre overtroffen. Alvorens de verschillende 

stukken ingevolge programma werden voorgedragen, opende de genoemde directeur de bijeenkomst 

met eene gepaste en welsprekende rede, waarin hij de hoop te kennen gaf de vele toehoorders een 

genotvollen avond te zullen geven. En waarlijk, het talrijk publiek hoorden wij zeggen: wij hebben 

genoten, dat door de daverende applaus ook niet onduidelijk werd te kennen gegeven. De stukken 

bestonden uit: 1. Avondzang, 2. Jagerslied, 3. De Heer is ons een toeverlaat, 4. Visscherslied, 5. de 

Zwitser, 6. Wals, 7. Mijn engel blijf bij mij, 8. Het Bijtje, 9.  De Nacht. 
-vervolg op blad 1887t3 

Verkoop Veenputten – Smilde. 

Vrijdag 13 Januari 1888, 

des avonds om 6 uur, zullen in het Logement van den Heer J.H. WIND te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

2 Veenputten, 

liggende tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk, op  Plaats 38 te Smilde, en 16 Veenputten, liggende 

aan de Molenwijk te Smilde. 

Aanwijs doet A. JOFFERS te Smilde. 

Ten verzoeke van de Erven den Heer Mr. L.O. GRATAMA te Assen. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 DECEMBER 1887 
 


