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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 FEBRUARI 1889 

 
WEGENS VERTREK NAAR ELDERS 

te koop aangeboden: 

EEN SOLIED FLINK 

KOOPMANSHUIS 

met grooten TUIN, waarin sedert onheugelijke jaren met groot succes is gedreven eene Winkelzaak in 

Manufacturen en Koloniale Waren. Op het Huis, gelegen op den besten stand van Smilde, kan 

desverkiezende minstens 2/3 van de koopsom gevestigd blijven. 

Franco aanvragen, letter C, Postkantoor Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 12 FEBRUARI 1889 

 
Smilde, 11 Febr. Vrijdag trad in de afdeeling van “Patrimonium” alhier als spreker op de heer Kater 

van Utrecht, die zijne beschouwingen ten beste gaf over: “De werklieden-beweging eene vrucht van 

onze eeuw.” De heer K. betoogde, dat bij het zoeken naar middelen om de sociale questiën op te 

lossen velen zich op een verkeerd standpunt plaatsen. Noch sociaal-democraten, noch liberalen zullen 

er in slagen de gewenschte verbeteringen aan te brengen. De bijbel wordt door dezen op den 

achtergrond gedrongen en behoort juist het fundament van het op te trekken gebouw te zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 FEBRUARI 1889 

 Smilde, 13 Febr. Gisteravond werd op de bovenzaal van den heer M. Wind het in dit blad 

geadverteerde concert gegeven door “de Jeugd”, onder leiding van den heer J. Eikema 

hoofdonderwijzer alhier. Het gezelschap jeugdige zangers en zangeressen bestaat uit 35 personen. 

Opgevoerd werd “Vacantie”, eene kinder-cantate, woorden van dr. J. Te Winkel, muziek van J. Worp 

(met piano-begeleiding). Vooraf sprak de heer Eikema een kort woord tot de aanwezigen; hij hoopte 

het publiek een genotvollen avond te verschaffen, doch betreurde het dat door droevige 

omstandigheden een paar flinke zangers gemist werden. De uitvoering was voortreffelijk en wij 

gelooven dat den heer Eikema een woord van lof toekomt voor zijne onvermoeide en geheel 

belangelooze inspanning, die het instudeeren van het gisteravond ten gehoore gebrachte zeker heeft 

gekost. De opgekomen menigte toonde hare tevredenheid telkens door daverend applaus. 

Buitengewoon bevielen ons “Roodkapje”, “Regen en onweder”, “in ’t groen”, “Goede nacht”. 

 Wij mogen een woord van dank niet onthouden aan de jonge dames Prins en Boelken, die door hun 

zuiver pianospel hebben bijgedragen om de uitvoering luister bij te zetten, en aan den heer Venekamp, 

die, zooals later uit de woorden van den heer Eikema bleek, in deze haar leermeester is; verder 

verdienen de dames de Ridder en Soer hulde voor den waarlijk gevoelvollen zang van “het Weesje”. 

Ten slotte bedankte de heer Eikema zijn collega Venekamp voor het onderwijs aan gemelde dames en 

overhandigde hem namens de zangvereeniging “de Jeugd” een cadeau, bestaande uit een kistje 

sigaren, hetwelk in dank werd aanvaard. 

Donderdagavond zal het gezelschap een uitvoering geven ten huize van de wed. Homan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 1889 

 
Smilde, 12 Febr. Naar wij vernemen heeft de commissie uit de Landbouw-vereeniging alhier, die zich 

belast met het tot stand brengen van een Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij te dezer plaatse, 

reeds goede vorderingen gemaakt. Zoo hebben een 100tal ingezetenen zich voorloopig als deelnemers 

verbonden, om bij eventuëele oprichting zich te doen assureren. 

Smilde –Herbesteding. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, bij enkele inschrijving, te 

HERBESTEDEN: 

Het onderhouden van Gebouwen, Bruggen en Draaivonders, gedurende het jaar 1889. 

Het BESTEK ligt van af heden ter inzage ter Gemeente-Secretarie, alwaar de inschrijvingsbiljetten 

moeten worden ingeleverd vóór Maandag 18 Februari 1889, des morgens ten 9 uur. 

Smilde, 13 Febr. 1889.      De Burgmeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


