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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 DEC. 1877 
 

Nationale Militie - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verpligting tot het doen van 

AANGIFTE voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van belanghebbenden, dat 

die aangifte moet plaats hebben ter gemeente Secretarie tusschen den 1sten en 31sten Januarij 1878 

en dat daartoe zijn verpligt alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar 1859. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 DEC. 1877 
 

SMILDE. 

Op Vrijdag 28 December e.k., 

des avonds te 6 uur precies, zal, in ’t Hôtel WIND te Smilde, ten verzoeke van den Heer A. BOXEN 

aldaar, publiek worden verkocht: 

Eene groote Schuur, 

van STEEN gebouwd, met RIET gedekt, zoo goed als nieuw, op afbraak. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 DEC. 1877 
 
Smilde, 20 Dec. Heden had de geannonceerde groote houtverkoop plaats op het landgoed in den 

loop des jaars door den heer P. v.d. Veen verkocht. De betrekkelijke lage prijzen van de eikenschors 

enz. schenen ook hier hun invloed te doen gelden, zoodat de opbrengst niet zoo hoog  is geweest als 

velen wel verwachtten. 

Met 1 Jan. ’78 VESTIGT de ondergeteekende zich weder als 

Vroedvrouw te Smilde. 

Haulerwijk, 21 December ’77.       H. WIJNBERG. 

Smilde, 22 Dec. Woensdag- en Donderdagavond jl. gaf de rederijkerskamer “Nut en vermaak” 

alhier, op de zaal van den logementhouder J.H. Wind, zooals is aangekondigd, eene 

tooneelvoorstelling, bestaande in: “Wie is ‘t?”, blijspel in drie bedrijven, “De bankroetier of de 

ontvlugting in de wijnmand”, kluchtspel in één bedrijf, en “Hoe twee oude vrijers tot den trouwdag 

komen”, blijspel met zang in twee bedrijven. De leden hebben hunne rollen flink afgespeeld en 

mogten het genoegen smaken den algemeenen bijval en de buitengewone tevredenheid van het 

opgekomen publiek in te oogsten, getuige de herhaalde applaudissementen, die zich lieten hooren. 

Wij vermeenen de tolk te zijn van de betrekkelijk vele toeschouwers, wanneer wij vermelden, dat 

algemeen de wensch werd geopperd, dat de kamer ons dezen winter nog met eenige 

tooneelvoorstellingen vergastte, dat ook, naar men ons mededeelt, zal geschieden, aangezien het 

kunstlievend gezelschap voornemens is, spoedig weder nieuwe stukken te kiezen voor een volgend 

optreden. De voorstelling werd opgeluisterd door het muziekgezelschap van van Buuren te Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 DEC. 1877 
 

Op Zaturdag 29 December a.s., 

des avonds 7 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer J. 

HOMAN KIJMMELL aldaar, worden verkocht: 

1. EEN HECTARE 

Schil- en Weekhout 

op de Plaats van den Verkooper en een buitengewoon dikke POPULIER aan den weg bij zijn huis. - 

2. Twee POPULIEREN op de Molenwijk bij de woning van PIETER FEIJEN. - 3. De BOSCHWALLEN 

om het land in gebruik bij WOLTER en GILLIUS SNIPPE op de Jonkerswijk. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 


