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Smilde, 22 Dec. Hedenavond had op de smaakvol versierde zaal van den heer J.H. Wind, de
aangekondigde openbare voorstelling plaats van onzen rederijkerskamer “Nut en Vermaak”. Ten
toneele werden gevoerd I “Naar Parijs”, blijspel in 2 bedrijven, II “de Huwelijks-advertentie”,
blijspel in 2 bedrijven en III “Wie is de vader”.
“Nut en Vermaak” heeft den goeden naam, dien het zich alreede heeft verworven, eer aangedaan;
over ’t geheel genomen was het spel uitstekend. De rollen waren niet alleen ingestudeerd, doch ook
bestudeerd en begrepen. Het zeer talrijke publiek gaf de duidelijkste bewijzen ten zeerste met het
streven en werken der Kamer te zijn ingenomen.
De muziek van den Heer van Buuren van Assen deed haar best om de vreugde te verhoogen.
Na afloop van de voorstellingen vereenigden zich de leden van “Nut en Vermaak” om hun vaandel
en zongen ze den toehoorders een slotzang toe, die algemeen bijval verwierf.
Een geanimeerd bal besloot het geheel.
Kennisgeving.
Ter Gemeente-Secretarie is, met de bijlagen, ter visie gelegd het verzoek van H.J. DENNEBOOM, om
vergunning tot het oprigten van een Slagterij, in het perceel wijk B, No. 28/29 (kadaster sectie H,
No. 78).
Op Zaturdag den 8 sten Januarij 1881, des voormiddags ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize
gelegenheid worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze
mondeling en schriftelijk toe te lichten.
Burgem. en Weth. van Smilde:
BOELKEN.
De Secretaris,
S. KOOGER.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 25 DECEMBER 1880

Protestantenbond - Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Woensdag 29 Dec. 1880, des avonds ten 7 uur, in de NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de heer J. VAN LOENEN MARTINET.
Toegang vrij.
Smilde, 23 Dec. Naar wij vernemen zijn hier heden een 14tal personen gedagvaard voor den regtercommissaris te Assen, om gehoord te worden in zake van de voor eenige weken plaats gehad
hebbende nachtelijke baldadigheid aan de huizen van eenige ingezetenen door het inwerpen van
glasruiten.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 24 Dec. Gister werd door onze Ned. hHrv. gemeente met vreugde het
berigt ontvangen, dat dr. Thijm van Makkum het beroep naar hier had aangenomen.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 DECEMBER 1880

KENNISGEVING.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan belanghebbenden bekend, dat het Nieuwe-jaar-wenschen
door van buiten de gemeente komende personen streng geweerd en aangemerkt zal worden als
bedelarij.
BOELKEN, Burgem.
Stoomboot “Smilde I”.
De dienst is gestaakt tot 3 Januarij 1881.

