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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 MAART 1879 
 
Smilde, 4 Maart. De rederijkerskamer “Nut en Vermaak” gaf hedenavond weder eene voorstelling, 

die zich op waardige wijze aansloot bij diegenen, welke in den loop van den winter hebben plaats 

gehad. Het spel was goed, zooals we dit trouwens van “Nut en Vermaak” mogten verwachten en de 

opgevoerde stukken waren goed gekozen en wel geschikt, om het publiek aanleiding te geven tot 

een gullen lach. 

“De wraak van een kleermaker”, blijspel met zang was kluchtig genoeg, om daverende 

applaudissementen uit te lokken en “Een trek uit de loterij” viel eveneens zeer in den smaak. De 

opkomst was vrij goed en ’t bal na afloop was zeer geanimeerd. 

 

Smilde, 5 Maart. Met genoegen vernemen we, dat bij de zoogenaamde Polakkenbrug eene 

brievenbus is geplaatst. Hierdoor is in eene “behoefte” voorzien. 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van JOHANNES JANSEN, ABEL D. POT, KOOP 

DUKER, ADOLF KRAMER, MEINE FERNHOUT en HARM SIKKES, dat zij hunne PATENTBLADEN, 

voortvloeijende uit het 3de kwartaals register der Patentschuldigen, dienst 1878/79, van de 

Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met 6 Maart tot en met 12 Maart 1879. 

BOELKEN, Burgem. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 MAART 1879 
 

Kiezerslijsten – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat in den gang van het 

Gemeentehuis zijn aangeplakt, alsmede dat van en met den 10den Maart tot en met den 25sten 

Maart 1879 op de Gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage zullen liggen: 

1. De door hen vastgestelde LIJSTEN van Kiezers van leden van de 2de Kamer der Staten-Generaal, 

van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad. 

2. Eene opgave der personen die bij de herziening van de Kiezerslijsten zijn geschrapt. 

Bezwaren moeten vóór of uiterlijk den 25sten Maart 12879 aan den Gemeenteraad schriftelijk 

worden ingediend. 

Burgemeester en Weth. van Smilde, 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Houtverkoping, 

op Donderdag 13 Maart a.s., 

des voormiddags 10 ure, aan de Scheid, bij de woning van J. WIELDRAAIJER te Smilde, voor den 

Heer R. BOLMAN aldaar, van 1e, 2e en 3e soort PLANKEN, KROOIPLANKEN, RIGTERS, BOKPOSTEN, 

LATTEN, WRAKKE LATTEN, ACHTERDEELEN, SCHROTEN, SCHALEN, RIGA SPARREN enz. 

Na afloop daarvan, 

voor den Heer HERMAN DENNENBOOM te Smilde, eenige Kastjes en verdere Meubilaire 

Goederen. 

De koopers van buiten de provincie worden op de borgstelling attent gemaakt. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 


