blad 1873e1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 FEBRUARIJ 1873

Grietmanswijk.
Op Maandag 24 Februarij 1873,
’s avonds te 7 uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publiek, zonder nadere palmslag,
worden verkocht:
ZEVEN PERCEELEN
BOVENVEEN,
groot pl. m. 4 hectare, met den ONDERGROND, gelegen op de Grietmanswijk te Smilde. Ten
verzoeken van den Heer J. BOERHAVE te Assen.
Notaris Mr. H. VAN LIER.
Smilde.
Op Vrijdag 28 Februarij 1873, ’s avonds te 7 uur, zal te Smilde in publieke veiling worden gebragt:
Eene Behuizinge,
Erf en Tuin te Smilde, Noordwestzijde der Hoofdvaart, behoorende aan de Erven ANNIGJE BOS te
Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 FEBRUARIJ 1873

+ Smilde, 14 Febr. Eergister- en gisteravond hadden de ingezetenen dezer gemeente het genoegen
nogmaals eenige blijspelen door de rederijkerskamer “Nut en Vermaak” te zien opvoeren. Het waren:
1e. “Eene les voor jonggehuwden”; 2e. “Kort van memorie”, en 3e. “De repetitie van een
liefhebberijtooneel”; alle drie in één bedrijf. De opvoering bewees dat alle, zoowel vrouwelijke als
mannelijke leden, hunne rol zeer goed begrepen, waardoor het geheel volkomen aan de verwachting
beantwoordde. het talrijke publiek gaf zijne goedkeuring dan ook te kennen door veelvuldige
toejuichingen. Na de opvoering der stukken werd nog door twee leden “De eerlijke turfboer” ten beste
gegeven, hetgeen zeer grappig werd uitgevoerd. Ook de muziek, onder directie van den heer Engers
te Assen, verhoogde het genot der beide avonden, terwijl de bedoening etc. van den heer Wind niets te
wenschen overliet.
Wij vernemen, dat de leden dezer Kamer zijn uitgenoodigd te Appelscha in het “Hôtel Diligentia”
eene publieke voorstelling te geven, een bewijs, hoezeer hun spel reeds wordt op prijs gesteld. (Zie
advertentie.)
Het is echter te betreuren, dat er, voor zoover de 2de avond betreft, niet, zooals van elders gewoonlijk,
van hier kan geschreven worden: “alles is de volmaaktste orde afgeloopen”, daar er eenige
wanordelijkheden plaats hadden, waaraan zich jongelieden hebben overgegeven, die tot een stand
behooren, waarvan men zulke schandelijkheden niet zou verwachten. Wij vernemen, dat tegen
eenigen proces-verbaal wordt opgemaakt.
TOONEELVOORSTELLING.
Op uitnoodiging zal de Rederijkerskamer “NUT EN VERMAAK” te Smilde eene voorstelling geven in
het Hôtel DILIGENTIA te Appelscha, op Donderdag den 20sten Februarij e.k.
Op te luisteren door Asser Hoornmuziek.
Na afloop BAL.
Aanvang 7 uur.
Entrée: 1ste rang 49 ct. - 2de rang 25 ct.
De lijst van stembevoegdheid
voor het dienstjaar 1873, opgemaakt naar het in 1872 gegraven aantal dagwerken turf, zoomede naar
het aantal in dat jaar getrokken roeden turf, ligt van af heden tot 24 Februarij 1873 ter visie bij WIND
te Smilde en te Hooghalen bij de Erven Eleveld.
Smilde, 15 Februarij 1873.
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