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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 23 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 21 Aug. De scheepsbouwmeester M. Fernhout alhier heeft een ijzeren bok op zijn werf 

getimmerd (de eerste van dien aard), die te water is gelaten en van zeer soliede constructie moet zijn. 

Genoemde heer F. heeft nog nooit in ijzer laten werken en met dat vaartuig een aanvang laten 

maken. Mocht dit spoedig een afnemer bekomen, dan zal weldra een tweede exemplaar volgen. 

Smilde, 21 Aug. Voor de verkiezing van een lid voor den kerkeraad der Israëlitische gemeente alhier 

(herstemming tusschen de hh. M. Zadoks en S. Magnus) zijn ingeleverd 16 stembriefjes. Bij de 

opening bleek, dat waren uitgebracht 12 stemmen op den heer M. Zadoks, 3 op den heer S. Magnus, 

terwijl 1 briefje van onwaarde was. Eerstgenoemde is dus verkozen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 24 Aug. De kinderen op de Israëlitische school alhier bereidden hun onderwijzer, den heer 

M.A. den Hes, bij gelegenheid van zijn verjaardag eene aangename verrassing. Twee der scholieren, 

I.A. en I.N. van Dam, stelden zich aan het hoofd om gelden voor een cadeau in te zamelen, die hun 

welwillend door geloofsgenooten werden verstrekt. Namens hunne mede-leerlingen boden zij 

Maandag jl. in de door de kinderen netjes met groen versierde school hun meester het geschenk aan, 

bestaande in een fraai inktstel en prachtige sigarenkoker, gevuld met sigaren. Blijkbaar getroffen 

door die belangstelling, aanvaardde hij dit onder innige dankbetuiging, terwijl hij zijnerzijds de 

kinderen op koek en noten onthaalde. 

Smilde, 26 Aug. Toen de vrouw van M. Loman alhier gistermorgen de wasch wilde binnenhalen, zag  

ze tot haren schrik, dat een ander haar voor was geweest. Zoo goed als alles was verdwenen. 

Kiezers! 

Dinsdag 30 Aug. worden wij ter stembus  geroepen om een LID der Staten te kiezen; uit het vijftal 

genoemde Candidaten lijkt ons Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA  ditmaal de verkieselijkste toe. 

Doorkneed in administratieve en Waterschapszaken, bekend met de belangen der geheele provincie, 

zal hij een waardig opvolger van zijn overleden vader zijn; daarom Kiezers Dinsdag als één man 

gestemd op 

Mr. M. Oldenhuis Gratama 

te ASSEN. 

Boven-Smilde, 26 Augustus ’87.        S. 

Aanstaanden Zaterdag 

slacht ondergeteekende een 

puik vet Kalf. 

Verzoeke gunst. 

Smilde.          N. VAN DAM. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1887 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 AUGUSTUS 1887 
 

SMILDE. 

De Liberale Kiesvereniging 

heeft voor de Twee Kamer CANDIDAAT gesteld de Heeren: 

W.A. Baron van der Feltz 

en 

Mr. H. Smeenge 

en voor de Provinciale Staten den Heer 

G.J. de Waard 

te ASSEN. 

Smilde, 26 Aug. 1887.         HET BESTUUR. 


