blad 1886d2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 26 FEBRUARI 1886

Smilde, 25 Febr. Gisteravond werd hier door de Rederijkerskamer: “Nut en vermaak” opgevoerd
het toneelspel: “Rudolf” en werden door het zangkoor: “Hijkersmilde”, onder leiding van den heer
J. Eikema, eenige zangstukken ten beste gegeven, terwijl door eenige leden van genoemd zangkoor
ten slotte het blijspel: “Schuiven gaan ze” werd opgevoerd.
“Nut en vermaak” had hier steeds een goeden naam en heeft ook nu weder getoond zich gaarne
moeite te getroosten om dien goeden naam te behouden. De rollen waren flink bestudeerd en de
souffleur had eene zeer makkelijke taak.
Het zangkoor: “Hijkersmilde” mag zich laten hooren; er werd fraai en met gevoel gezongen. Deze
eerste uitvoering zij de laatste niet.
“Schuiven gaan ze” werd zeer goed gespeeld; de studenten, zoowel de kastelein en de knechten
verdienen lof voor hun vlug en natuurlijk spel.
Rederijkerskamer en zangkoor hebben flink zamengewerkt, om aan het talrijke publiek een
genotvollen avond te bezorgen; daverende applaudissementen bewezen ten duidelijkste, dat de
hoorders in hunnen goede verwachtingen niet teleur werden gesteld.
De muziek kweet zich goed van hare taak.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 MAART 1886

Inzate – Vast goed – Smilde.
Dinsdag 2 Maart 1886,
des avonds om 6 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek bij inzate worden
geveild:
EEN PERCEEL

Veld en Veen,
gelegen in het zoogenaamde Mandeveen onder Laaghalen, gemeente Beilen, genaamd bij de
Dollert, groot 5.41.30 hectaren
Ten verzoek van en toebehoorende aan CORS. DE JONGE, L.J. VOS, A. SPIEGELAAR en de Wed. E.
HEUZING, allen te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 2 MAART 1886

Smilde, 28 Febr. Wegens den langdurigen en nijpenden winter, welke bij vele gezinnen armoede
teweeg brengt, werd door den heer W.J. Boelken, burgemeester alhier, het initiatief genomen tot het
doen van circuleeren van enen lijst, waardoor ieder meer gegoede in de gelegenheid zal worden
gesteld naar zijn vermogen bij te dragen tot leniging van den nood der armen. Moge het edele pogen
van den heer Boelken men den gewenschten uitslag worden bekroond!

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 MAART 1886

Smilde, 2 Maart. De poging, om door het laten circuleeren van eene lijst gelden bijeen te zamelen,
teneinde daarvoor in den nood der armen dezer gemeente te voorzien, is met gewenschten uitslag
bekroond. De opbrengst bedroeg f 250 en 139 12ponds brooden. Eere daarom aan de gevers en aan
den heer W.L. Boelken, die in dezen het initiatief nam.
KENNISGEVING.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het halfjaarskohier voor de
Personeele Belasting, dienst 1885/1886, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en
op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven, zoodat een ieder verplicht is zijn
aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 2 Maart 1886.
BOELKEN, Burg.

