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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 23 JANUARIJ 1880

Smilde, 21 Jan. “Als men in ’t veen is komt het op een turfje niet aan”, zoo denkt men ook hier.
Bevindt een arbeider zich op het veld en is hij turf noodig voor een vuurtje, dan haalt hij de
brandstof, waar hij die het gemakkelijkst kan krijgen. Ieder weet dit en geen verveener krijgt het ooit
in zijne gedachten zich tegen het gebruik te verzetten, of het ook maar in de verste verte kwalijk te
nemen.
Eenige arbeiders echter, die naar Veenhuizen gingen werken, ondervonden onlangs, dat niet overal
dat gebruik is aangenomen. Gewoonlijk namen ze een paar van de turven, die aan ’t Rijk behooren,
mede, omdat zij ze dan minder ver behoefden te dragen dan indien ze van hun eigen turven
medenamen,. Van boos opzet was hierbij geen sprake. Ze werden intusschen op heeterdaad betrapt,
van diefstal aangeklaagd en veroordeeld.
We meenen dit te moeten mededeelen, opdat men inzie in dezen meer de voorzigtigheid dan de
plaatselijke gebruiken in acht te moeten nemen.
-Er is hier eene commissie van elf personen benoemd, ten einde gelden te verzamelen om te voorzien
in de behoeften van de armen, die niet door de burgelijke of kerkelijke gemeente worden
gealimenteerd.
Kiezerslijsten.
De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de
ingezetenen der gemeente uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks directe Belastingen zijn aangeslagen,
daarvan ter Gemeente-Secretarie te doen blijken vóór 15 Februarij 1880, door overlegging der
vereischte aanslagbilletten.
Deze opgaven zullen dan kunnen dienen bij het opmaken der Kiezerslijsten voor het jaar 1880.
De voorzitter voornoemd, BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 JANUARIJ 1880

Smilde, 20 Jan. Alweer zijn de leden van “Nut en Vermaak” druk in de weer, ons binnenkort een
paar nuttige en aangename avonden te kunnen verzorgen. ’t Is alsof, na een tienjarig bestaan van ’t
gezelschap, een nieuw leven is aangebroken. Vele geachte ingezetenen, gedachtig aan de spreuk:
“Arbeid leidt tot ontwikkeling” zijn als kunstlievende leden van ’t gezelschap toegetreden en hebben
daardoor stoffelijken en zedelijken steun toegezegd. Dat het gezelschap dus een tijdperk van
vernieuwden bloei tegemoet ga!
Naar we vernemen is de keuze der stukken ditmaal allergelukkigst. ’t Dramatische verhaal uit onze
geschiedenis van ’t jaar 1600, gevolgd door een alleraardigst kort blijspel, zullen, ’t eerste op ’t
gevoel, ‘t 2e op de lachspieren zeker niet weinig werken. ’t Doet ons genoegen nog te kunnen
verzekeren, dat de voorstelling precies te 7 uur zal beginnen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 26 JANUARIJ 1880

Openlijke voorstelling DOOR DE LEDEN VAN
NUT EN VERMAAK,
met medewerking van eenige Dames,
op de Zaal van den Heer WIND te Smilde,
op Dingsdag 3 en Donderdag 5 Febr. e.k.
OP TE VOEREN STUKKEN:
1. DE TWEE BROEDERS,(dramatisch), eene geschiedenis van ’t jaar 1600,
en
2. DE GEVOLGEN VAN EEN KUS, blijspel met zang.
Opgeluisterd door een flink Muziekgezelschap.
Entrée: 1e avond 49 cent.
2e avond 49 en 25 cent.
De kunstlievende Leden hebben vrij entrée met een Dame.
Begin precies 7 uur.

