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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 APRIL 1888 
 

 
KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat aan R. UBELS te 

Smilde en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot oprichting van eene Smederij, op het 

kadastrale perceel dezer gemeente sectie H nummer 400. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

CONCERT 

der Kinderzangvereeniging van Hoogersmilde 

“Jenny Lind”, 

onder directie van den Heer JB. ULEHAKE, in de 

Zaal van Mej. de Wed. HOMAN te Smilde, 

op Vrijdag 20 April, ’s avonds 7 ure. 

Na de pauze: 

Asschepoetster, 

operette in 4 bedrijven, en 

APOTHEOSE, 

met Pianobegeleiding en costumes van den Heer KREUKNIET uit Amsterdam. 

Entreé 49 cents. 

Boeldag – Smilde. 

Op Vrijdag 20 April 1888, 

des morgens te 10 uur, ten woonhuize en verzoeke van JAN DE BOER aan de Van-Lierswijk te 

Smilde, publieke verkoop van: 

Een driejarig 

Merriepaard, 

vier Koeien, waaronder een aanstaande te kalven, een Varken en 9 Kippen, WAGENS PLOEG, 

EEGDE en verder Boer-, Karn- en Melkgereedschap enz., veertig hectoliter AARDAPPELS en eenig 

STROO. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Volgens mijn laatste schrijven zoude ik u nader melden hoe mijne kansen omtrent het slagen van 

mijn candidatuur als lid van den Gemeenteraad stonden. 

U moet weten, dat ik kort na mijn aangifte als candidaat voor lid van den Gemeenteraad het volgend 

schrijven van de Vereeniging ontving: 

M.! 

Het bestuur onzer vereeniging noodigt u bij dezen ten vriendelijkste uit, binnen drie dagen den dag, 

het uur en de plaats te willen opgeven om uwe politieke gevoelens tegenover de kiezers bloot te 

leggen. 

Wij twijfelen niet of u zal wel geen bezwaar maken tegen openlijk debat. 

In afwachting,  

        Namens de vereeniging, 

Smilde, April 1888         N., Secr. 

 

M. d. r.! U kan begrijpen dat het mij, na kennisneming van dat schrijven, precies was of de grond 

onder mijne voeten wegzonk en dat mij half hoorbaar de verzuchting ontsnapte: ach, wat ben ik 

begonnen?! 

Mijn vrouw vroeg, zichtbaar ongerust: Man, wat scheelt er toch aan, wat voor een Jobs-tijding is dat? 

Ach niets, vrouw, gaf ik haar ten antwoord. 
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