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Smilde, 8 Jan. Onze rederijkerskamer “Nut en Vermaak” heeft in doodsgevaar verkeerd. Bij de
laatste voorstellingen waren de kosten zeer aanzienlijk en – het slechte weder droeg waarschijnlijk
de schuld – de opkomst van het publiek was niet zoo trouw als men met reden mogt verwachten.
Een en ander had ten gevolge, dat verscheiden leden van “Nut en Vermaak” in hun ijver
verflaauwden, zoo zelfs, dat eene ontbinding van het gezelschap stonde te vreezen. Met genoegen
vernemen we echter, dat hiervan nu geen sprake meer is en dat men zich weder gereed maakt voor
eene nieuwe representatie, die we hopen, dat voor eene eivolle zaal plaats zal hebben. “Nut en
Vermaakt” heeft een goeden naam en verdient aller waardeering.
Smilde, 9 Januarij. Meldden wij voor eenige dagen, dat de kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente
alhier besloten hadden eene procedure aan te vangen tegen hen die weigeren hunne omslagen te
betalen, wij kunnen thans melden dat heeren kerkvoogden besloten hebben aan te vangen met eene
procedure ter dezer zake tegen den heer B.J. Homan alhier, en dat die zaak voor het Kantongeregt te
Assen behandeld zal worden op Donderdag 14 Januarij a.s. Voor heeren kerkvoogden zal optreden
mr. M. Oldenhuis Gratama, voor den heer Homan mr. J. Linthorst Homan, beide advocaten te
Assen.
Heden overleed, in den ouderdom van 69 jaren en 6 maanden, tot diepe droefheid van mij en mijne
kinderen, mijn echtgenoot G.G. MEIJERINGH, in leven Hoofdonderwijzer te Hijkersmilde.
Smilde, 9 Jan. 1879.
H.A.K. REBENSCHEIJDT,
Wed. G.G. MEIJERINGH.
Algemeene kennisgeving.
SMILDE,
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen belanghebbenden uit hunne vorderingen
ten laste der gemeente, over het jaar 1878, ten spoedigste en uiterlijk op 15 Februarij aanstaande ten
Gemeentehuize in te leveren.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
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Nationale Militie – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het
INSCHRIJVINGSREGISTER voor de Ligting der Nat. Militie van 1879 en de daaruit, in dubbel,
opgemaakte Alphabetische Naamlijst, van en met Maandag den 13den Januarij tot en met
Dingsdag den 21sten Januarij 1879, op de Gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen.
Boelken, Burgemeester.
Smilde, 20 Jan. Eene groote menigte schaatsenrijders uit de gemeenten Diever, Dwingelo, Havelte,
Beilen en uit deze gemeente maakte hedenmiddag gebruik van de gladde ijsbaan op de hoofdvaart.
Den avondrijders zij evenwel voorzigtigheid aanbevolen, want te Hoogersmilde worden nog een
paar groote togtgaten gevonden. Eene slede beladen met koten, die langs den ijsrand aan den wal,
werd voortgeschoven, raakte plotseling in de diepte.
Hoogersmilde, 10 Jan. Gister kwamen in de kerk alhier van de honderd manslidmaten acht-envijftig op, om hunne stemmen uit te brengen tot het benoemen van tien leden voor het kiescollege.
De meerderheid van stemmen werd verkregen door Harm Hoeks en R. Offerein, terwijl tusschen
zeventien personen eene herstemming moet plaats hebben.

