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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 15 FEBRUARIJ 1876

Smilde, 11 Febr. Zag men hier met leedwezen, dat het Geregtshof te Assen werd opgeheven, de
ondervinding der laatste dagen draagt er juist niet toe bij dat leedgevoel te verminderen. Gister
waren 15 personen uit onze gemeente gedagvaard om te Leeuwarden als getuigen op te treden, in de
zaak van den van brandstichting verdachten R.K. Om tijdig te kunnen verschijnen moesten ze reeds
Woensdagmiddag om 1 ure uit Assen vertrekken, zoodat met deze reis 2 dagen waren gemoeid en ze
genoodzaakt waren des nachts in Leeuwarden te logeeren. De reiskosten per spoor van Assen en
terug bedragen in de 3de klasse f 4,40 en de door getuigen onvangene som van f 4,70, zoodat ieder
zal begrijpen hoe ligt velen, die ’t niet gelegen komt uit eigen zak de overige kosten voor logeeren en
verteren te betalen, in ’t vervolg liever zullen verklaren van niets te weten, dan zich de weelde te
veroorloven om als getuige op te treden.
Bovensmilde, 11 Febr. Naar men verneemt is den heer G.A. Kalverkamp door eenige leden der door
hem geleide zangvereeniging een keurig geschenk aangeboden, dat niet alleen getuigt van de
welwillendheid, maar tevens van den goeden smaak der gevers.
Voorloopig berigt.
Locaal van den Heer WIND,
Oude Veenhoop, te Smilde.
BUITENGEWONE

geheel nieuwe voorstelling,
door het Tooneelgezelschap van den Heer
A. WERY,
op Dingsdag 22 Februarij 1876.
In deze voorstelling zal iemand het hoofd worden afgesneden en dit aan het publiek worden
gepresenteerd, waarna het hoofd weder op den romp zal worden gezet en daarna zal men het publiek
leeren hoe het gedaan wordt.
ANTOINE, Regisseur.
WERY, Directeur

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 FEBRUARIJ 1876

Smilde, 16 Febr. Het zanggezelschap, onder de leiding van J. de Vries, hield den 14den jl. haar
gewone oefening. Bij die gelegenheid werd den directeur, uit naam der leden, met eene hartelijke
aanspraak door den penningmeester, J. Haverman, een fraai cadeau overgereikt. De directeur nam
het verrassend geschenk aan, met den wensch, dat de harmonische klanken mogten leiden tot
harmonische gezindheden en de vereeniging mogt groeijen en bloeijen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 FEBRUARIJ 1876

Logement “de Nieuwe Veenhoop”
TE SMILDE.
Vrijdag 25 Febuarij, des avonds te 7 uur precies, GROOTE VOORSTELLING door den beroemden
Perzischen goochelaar
Stot - Taï.
Entree f 0.49.
J.K. HOMAN.

