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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 6 FEBRUARIJ 1880

Smilde, 4 Febr. Onze rederijkerskamer “Nu en Vermaak” gaf hedenavond de geannonceerde
voorstelling. Opgevoerd werden: “De Twee Broeders” (dramatisch) en “De Gevolgen van een Kus”.
Het spel was zoo als we dit mogten verwachten van de leden van “Nut en Vermaak”; zelfs komt het
ons voor, dat vele leden zich zelve overtroffen. De luide applaudissementen, welke zich
herhaaldelijk lieten hooren, waren dan ook welverdiend en behoefden niet te worden opgevat als
bewijzen eener overdreven welwillendheid. “Nut en Vermaak” schrijdt voorwaarts op den goeden
weg; het geeft veel en laat veel van zich hopen.
De karakters, zoowel in het drama als in het blijspel, werden goed wedergegeven; de rollen waren
flink ingestudeerd en van stijfheid was geen sprake. Alles was natuurlijk en los en het talrijk publiek
heeft een werkelijk genoegelijken avond doorgebragt, waartoe ook de goede muziek van den heer
Reitsma uit Donkerbroek en de flinke bediening van den heer Wind het hare hebben bijgedragen.
Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING, op Dingsdag 10 Februarij 1880, des avonds ten 7 ure, in DE NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de Heer J.D. KOCH van Norg.
De toegang is voor iedereen vrij, mits boven de 18 jaren.
SMILDE.
Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden:
1. dat de Loting voor de Nationale Militie dit jaar zal plaats hebben in het Gemeentehuis te Assen
op Zaturdag den 21sten Februarij 1880, des middags ten 12 ure;
2. dat ieder ingeschrevene in persoon bij de loting behoort tegenwoordig te zijn, doch bij
verhindering kan worden vervangen door vader, moeder of voogd en zoo deze mede niet verschijnt
het trekken zal geschieden door den Burgemeester;
3. dat de redenen van vrijstelling bij de loting behooren te worden opgegeven;
4. dat door of vanwege de lotelingen, die regt meenen te hebben op vrijstelling wegens broederdienst
of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de noodige getuigschriften kunnen worden aangevraagd
ter Gemeente-Secretarie van Smilde op Maandag den 23sten Februarij 1880, des morgens van 9 tot
12 ure; zullende ieder belanghebbende, ter bekoming van het noodige bewijs, vergezeld moeten zijn
van twee meerderjarige mannelijke ingezetenen;
5. dat door de lotelingen, die regt meenen te hebben op vrijstelling wegens broederdienst, bovendien,
bij de hierboven bedoelde aanvrage, nog moeten worden overgelegd de bewijzen van ontslag van
hunne gepasporteerde broeders.
Burgem. en Weth. van Smilde:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Op Zaturdag 14 Febr. 1880,
des avonds te 7 ure, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht:
I. Voor den Heer Mr. S. HELLINGA TONCKENS: De gewoone jaarlijksche perceelen
BOVENVEEN
op het Kijllot te Smilde; voorts a. een perceel WEEKHOUT op het Kijllot, door den Heer Verkooper
aan te wijzen, b. het WEEKHOUT op de Grietmanswijk op de plaats in gebruik bij H. KLOK en J.
MULDER, die daarvan aanwijs zullen doen.
II. Voor den Heer ABEL Ds. POT: Een perceel of stobbe BOVENVEEN bij de Waterleiding achter op
de Verkoopers plaats, die daarvan aanwijs zal doen.
III. Voor den Heer H.C. PRINS: Voor afbraak het HEERENHUIS met SCHUUR naast de Christ. Nat.
School te Smilde, den 3den dezer maand aangekocht van Mej. E.G. KIJMMELL; bevattende het te
veilen veel BESCHOTWERKEN, een der Kamers een fraaije moderne marmeren
SCHOORSTEENMANTEL, en de Schuur EIKEN STIJLEN en PLATEN; verder de LINDEN- en
POPULIERENBOOMEN voor en ter zijde van het huis.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

