
blad 1881i1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 MEI 1881 
 

-vervolg van blad 1881i 

De lachspieren flink in beweging brengend waren de voorstellingen, gegeven onder leiding van den 

heer Wery. Deze, bij kermissenbezoekers zoo bekende directeur, had dan ook heden weer voor 

gepaste afwisseling gezorgd. We weten niet wat we meer konden of dienden te bewonderen, de 

onvergetelijke honden- en apendressuur, de bewondering afdwingende toeren op de koord, de met 

zooveel gevoel en tevens zoo schoon voorgedragen chansonnetten of de opvoering van “Snurken is 

het consigne”. Alles was een schoon geheel, in ons oog bijna onverbeterlijk. Wat ons bij deze 

voorstellingen vooral trof, was het door mej. Meijers zoo gevoelvol en tevens zoo krachtig 

voorgedragen lied van den oorlog, waarvan ’t refrein steeds was: “Vervloekt zij de oorlogvoerder, 

want hij vermoordt mijn zoon.” Dat lied greep ieder in ’t hart, dat lied deed gevoelen wat de oorlog 

is, dat lied verdiende onder ’t volksgezang opgenomen te worden, om den afschuw voor ’t 

menschenmoorden nog te versterken. Aan ’t slot der laatste voorstelling werd het gezelschap een 

welgemeenden dank gebragt. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 MEI 1881 
 
Het BESTUUR  van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat de  

Schouw 
over Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen 22 en 27 Mei a.s. 

Het Bestuur voornoemd: 

H.P. SICKENS, voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 MEI 1881 
 

Jagt en Visscherij. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat ter Secretarie der gemeente kosteloos 

verkrijgbaar zijn de aanvragen ter bekoming van Jagt- en Vischacten en die ter verkrijging van 

kostelooze vergunningen voor de Visscherij, beide voor het saizoen 1881/82. 

BOELKEN, Burgem. 

De ondergeteekende maakt bekend, dat hij de ZAAK van zijn vader heeft overgenomen en beveelt 

zich aan tot het maken van NIEUWE en repareren van OUDE SCHEPEN. 

Norgervaart, 7 Mei 1881.       W. VAN DER WERF. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 11 MEI 1881 
 
Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, onze dierbare vader de Heer ARIJ POOT, 

in den gezegenden ouderdom van 80 jaren en 7 maanden. 

Smilde, 8 Mei 1881.       M.A. HOOGERBRUGGE. 

K. HOOGERBRUGGE-POOT 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 MEI 1881 
 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belanghebbenden in herinnering: 

1. dat alle vorderingen, ten laste de gemeente, over het jaar 1880, ten spoedigste en uiterlijk den 

30sten Junij 1881 moeten worden ingeleverd, en  

2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en 

vernietigd.       BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


