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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 21 NOVEMBER 1879

Smilde, 19 Nov. Gister werd hier een brutale diefstal gepleegd ten huize van den heer C.R. de
Jonge. Achter de toonbank in den winkel stond een kopje met ongeveer 4 gulden aan geld. De dief
of de dieven hebben een gunstig oogenblik afgewacht, toen zich niemand in den winkel bevond, om
naar binnen te sluipen en het geld benevens het kopje te ontvreemden.
’t Is te hopen, dat de dader zal worden gevat.
BOEKHANDEL – SMILDE.
De ondergeteekende heeft het genoegen bekend te maken, dat door hem een BOEKWINKELTJE is
opengesteld en verzoekt beleefdelijk uwe gunst.
BILJETTEN worden eerstdaags door mij rondgebragt.
W. STRAATMAN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 NOVEMBER 1879

Smilde, 21 Nov. Men deelt ons mede, dat de heer L. de Haan, onderwijzer aan de Israëlitische
school alhier, als zoodanig te Zalt-Bommel is benoemd.
Zitdag te Hoogersmilde.
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingeloo zal aanstaanden Dingsdag 25 November van des
voormiddags 10 uren tot 12 uren, ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde ZITTING houden tot
het ontvangen van verschenen KOOP- EN HUURPENNINGEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 NOVEMBER 1879

Smilde, 23 Nov. Een zesjarig dochtertje van den landbouwer K, alhier bevond zich heden een
ogenblik alleen in een vertrek, toen haar de lust bekroop een kooltje in eene stoof te doen. Terwijl ze
hiermede bezig was vatten hare kleederen vuur en stonden deze weldra in volle vlam. De moeder die
in allerijl kwam toeschieten, behield gelukkig genoegzaam hare tegenwoordigheid van geest om
terstond de kleine in bij de hand liggende kleedingstukken te wikkelen, waardoor het vuur werd
uitgedoofd en het meisje van een vreeselijken dood werd gered.
Smilde, 23 Nov. ’t Is thans weer de tijd van visites, bals, comedies enz. Ook hier bereidt men zich
voor om de lange winteravonden, kan ’t zijn, nuttig en genoeglijk te slijten. Nut stichten, vermaak
aanbieden, dat is ook de leuze van ons rederijkers-gezelschap. ’t Is daarom dan ook, dat het publiek
deze week de gelegenheid zal worden aangeboden, zich op nuttige en aangename wijze te
ontspannnen. “Nut en Vermaak” zal Woensdag- en Donderdagavond e.k. de blijspelen “Janus Tulp”
en “De Man met honderd kwalen” opvoeren. Moeite nog inspanning heeft het gezelschap ontzien,
om ook dezen keer te toonen wat stalen vlijt en oefening vermag. We twijfelen niet, of velen zullen
de aangeboden gelegenheid niet laten voorbijgaan. ’t Logement en de bediening van den heer Wind
zullen niets te wenschen overlaten. Hoornmuziek en na afloop bal zullen ’t genot niet weinig
verhoogen.

