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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 FEBR. 1878

Turf - Smilde.
Op Dingsdag 5 Maart 1878,
des morgens te 11 uur, ten huize van de Wed. KUIPERS te Assen, publieke verkoop van
eene groote hoeveelheid beste TURF,
te velde staande in den Frieschen Polder te Smilde, bij Esmeer op het Domeinveen, in het 7de, 6de en
5de Blok te Smilde, - voorts van
EEN BOK,
liggende in de vaart bij D.H. VRIEZER, en eene
Behuizinge op afbraak
op het Domeinvee, - alles ten verzoeke van den Heer Mr. P. VAN DER VEEN en de Erven wijlen den
Heer H. WALDA te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 2 MAART 1878

Hoogersmilde, 28 Febr. Een arbeider van den heer R. aan de Beilervaart reed hedenmiddag, bij het
uitgaan der school, met een wipkar, waarop eenig koren lag, naar den molen. Kinderen willen
gaarne rijden en de arbeider liet toe, dat er een 10tal bij hem op de kar plaats nam. Af en toe werd
een kind, dat bij huis was, afgezet. Ongelukkig ging het paard op hol en raakte van de kar los, de
arbeider viel en bezeerde zich aan ’t been, de kar vloog met de rogge en vijf kinderen in de
hoofdvaart. Er zijn echter geen menschenlevens te betreuren, want een schipper, die juist daar was
en een ledige boot had, mogt het gelukken de drenkelingen te redden.
Smilde, 28 Febr. De rederijkerskamer “Nut en vermaak” heeft gister- en ook hedenavond aan velen
eenige genoegelijke uren verschaft. De opgevoerde stukken: “De schipbreukelingen”, “De wraak
van een kapper” en “Het bedrogen drietal”, vielen zeer in den smaak, wat door de luide en talrijke
applaudissementen ten duidelijkste werd bewezen. Vooral de beide laatstopgevoerde stukken
wekten door hunne vele komieke episodes niet weinig den lachlust. De opvoering was, zooals we
van de leden van “Nut en vermaak” mogten verwachten; de rollen waren goed bestudeerd en wel
begrepen; de souffleur behoefde al heel weinig dienst te doen; de rolverdeeling scheen over ’t
geheel met zorg te zijn geschied. We gelooven niet te overdrijven, als we verklaren, dat we nog
zelden rederijkerskamers hebben gezien, die met de onze op gelijken voet staan. Men heeft hier
volstrekt geen reden, om den schaterlach van zijn buurman met een wantrouwend oog aan te zien,
wijl men niet behoeft te vreezen, dat zijne vrolijkheid misschien door de dwaze voorstelling wordt
opgewekt.
Van harte roepen wij “Nut en vermaak” een tot weerziens toe, overtuigd als wij zijn, dat we hier den
wensch uitspreken van een aanzienlijk deel onzer ingezetenen. De muziek van van Buuren uit Assen
kweet zich goed van hare taak. Het geheel werd door een geanimeerd bal besloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 5 MAART 1878

VERGADERING van Verveeners
en belanghebbenden te Smilde,
op VRIJDAG 8 maart 1878, ’s avonds te 5 uur, ten huize van J.K. HOMAN, om de GRAAF- en
DAGLOONEN te regelen.
Namens de Verveeners,
C.H. DE JONGE.

