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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 24 JANUARI 1888 
 
Smilde, 23 Jan. De landbouwvereeniging alhier heeft een 6tal Yorkshire varkens aangekocht. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 JANUARI 1888 
 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 JANUARI 1888 
 

 

Bovensmilde, 26 jan. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier is als ouderling herkozen de heer G. de Boer 

en als diaken de heer J. Brands. Gekozen werd als diaken de heer K. Hekker. 

Verpachting – Rijkstol. 

De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te Assen, zal, op Woensdag 15 Februari e.k., des 

voormiddags twaalf uur, te zijne kantore, bij inschrijving, VERPACHTEN: 

Tol no. 5 bij den Witterweg te Smilde, met Tolhuis en Tuin, nu verpacht voor f 850.- ’s jaars. 

De verpachting geschiedt voor 6 jaren, in te gaan 1 Mei 1888, met het recht van den Pachter om op te 

zeggen met 3 jaren. 

De inschrijvingsbiljetten, ingericht overeenkomstig de voorwaarden, in te leveren ten kantore van 

genoemden Ontvanger, vóór of op 14 Februari e.k. 

Voorwaarden liggen ter lezing bij de Ontvanger der Registratie G.A. te Groningen, Meppel en 

Hoogeveen, ter Gemeente-Secretarie te Smilde en ten kantoren van den Ontvanger te Assen, die 

inlichtingen geeft. 

Bij genoemde Ontvangers zijn voorwaarden en perceelsbeschrijving tegen betaling van f 0.10 en bij 

vooruitbetaling bij elk ander Ontvanger tegen dien prijs te bekomen. 

Smilde, 26 Jan. Gister herdacht hier de Chr. Ger. Jongelingsvereeniging “Onderzoek kweekt kennis” 

haar 16jarig bestaan. Als feestredenaar trad op ds. B. Vellekoop van Oenkerk. Afgevaardigden van 

verschillende zustervereenigingen waren tegenwoordig. Eenige uren was men recht gezellig en 

aangenaam bijeen. 

Smilde, 25 Jan. Onze vroegere plaatsgenoote, mej. A. Poede, die onlangs met goed gevolg examen als 

vroedvrouw heeft afgelegd, is als zodanig benoemd te Nes op Ameland. 

SMILDE. 

Op Maandag 6 Febr. e.k., 

des morgens te 12 uur, zal te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publiek, in ééne zitting, worden 

verkocht: 

Eene Behuizinge, 

ERF en TUIN, staande aan de Hoofdvaart te Smilde bij de Jonkersbrug, groot pl. m. 12 aren, ten 

verzoeke van J. MIDDELBOS te Smilde.     Notaris: Mr. H. VAN LIER 

 

Hoogersmilde, 26 Jan. Zaterdagavond vierden de leden van het hier bestaande gemengde zangkoor “de 

Vriendschap” hun jaarlijksch feest.  

Na eene korte zeer gepaste aanspraak door den directeur H. Ulehake, bood de penningmeester als een 

blijk van welgemeende hoogachting een prachtig gouden horloge ten geschenke aan, waarvoor door 

den directeur op de hem eigene bondige wijze werd bedankt. Aangezien het gezelschap nog over een 

saldo van ’t vorig jaar kon beschikken, kon het geschenk dezen keer te belangrijker worden. Bovendien 

is men den directeur zeer genegen, die niet alleen den zang uitstekend weet te leiden, maar tevens als 

een welsprekend en onuitputtelijk verteller ons zoo menig genoegelijk uur verschaft. 

Voor den inwendige mensch was op ’t feest ruim gezorgd, terwijl verschillende voordrachten, zowel 

ernstige als luimige, en zang en dans elkander afwisselden. 

Tot laat in den avond bleef men hoogst genoegelijk bijeen en stellig is er niemand geweest of hij moet 

met overtuiging zeggen, “wij hebben zeer veel genoegen gehad!” 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 28 JANUARI 1888 
 


