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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 24 JANUARIJ 1882

Smilde, 23 Jan. Blijkens achterstaande advertentie zal de welbekende familie Hulsman en Boesnach
op Donderdag 26 Jan. a.s. zich hier doen hooren ten huize van den heer J.H. Wind. Hare komst
hebben weer te danken aan de bemiddeling van onze rederijkerskamer “Nut en Vermaak”, die, door
bijzondere omstandigheden verhinderd dezen winter hare gewaardeerde voorstellingen te geven, aan
eereleden en verdere plaatsgenooten dat gemis wil trachten te vergoeden. We twijfelen niet, of
Hulsman en Boesnach zullen zich in eene ruime opkomst van ’t publiek kunnen verheugen.
Groot Avond-Vermaak
op Donderdag 26 Jan. e.k.,
op de zaal van den Heer J.H. WIND
te Smilde, door ’t gunstig bekend
Hollandsch Muziek- en Zang-Gezelschap
van de Familie
HULSMAN en BOESNACH
uit Steenwijk.
(Op uitnoodiging en voor rekening van de Rederijkerskamer “Nut en Vermaak” te Smilde)
Opgeluisterd door Strijkorkest
Na afloop Bal.
Entrée 49 cent.
Aanvang 7 uur.
HET BESTUUR VAN
“NUT EN VERMAAK”.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 JANUARIJ 1882

Smilde, 23 Jan. Naar wij vernemen is het geschil tusschen M. Boukema, winkelier, en F.S. de Vries,
arbeider, beide wonende te Appelscha, betreffende het voorgevallene op den avond van 14 Januarij
j.l. in het logement “de Oude Veenhoop” alhier (zie een vorig no. van dit blad), ten genoegen van
beide partijen in der minnen getermineerd.
Smilde – Nationale Militie.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1863, die
zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvingsregister op den
31sten dezer maand, des namiddags ten vier uur, voorloopig wordt gesloten.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 JANUARIJ 1882

Smilde, 24 Jan. Hedenavond werd hier eene vergadering gehouden van de afdeeling “Smilde” van
den Ned. Protestantenbond. Als spreker trad op de heer ds. Adama, predikant te Norg, die in eene
flink uiteengezette rede de verhouding besprak tusschen de modernen en de kerk. Er werd
aangetoond, 1. wat de kerk voor de modernen is en 2. wat de modernen voor de kerk moeten zijn.
Met groote aandacht werd de rede van den heer Adama gevolgd, van wien men hoopt, dat hij
schielijk weder eene spreekbeurt zal vervullen.
Smilde.
Uitgebreid Onderwijs.
Ouders of Voogden, die hunne Kinderen of Pupillen nog op de school voor uitgebreid onderwijs
wenschen geplaatst te zien, worden verzocht zich daartoe vóór 1 Februarij a.s. aan te melden.
Na 1 Februarij a.s. zullen er, vóór September van dit jaar althans, geene leerlingen meer op die
school worden toegelaten.
De Burgemeester van Smilde,
BOELKEN.

