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 Smilde, 26 Dec. Hedenavond gaf de rederijkerskamer “Nut en Vermaak” hare tweede voorstelling 

ten huize van den heer Wind. Het slechte weder in aanmerking genomen was de opkomst groot en 

even als Maandag liet ook nu het spel weinig te wenschen over. 

“Na afloop bal” stond niet te vergeefs op het programma geschreven; de danslust was groot genoeg. 

Jammer maar, dat de politie order scheen te hebben vrij tijdig een einde aan de pret te maken. 

We hopen schielijk eens weder met “Nut en Vermaak” kennis te mogen maken. 

Smilde, 26 Dec. Met genoegen kunnen we mededeelen, dat de bezoldiging van den brugwachter J. 

Godschalk tot 5 gulden ’s weeks is verhoogd. We hopen intusschen schielijk te kunnen vermelden 

dat ook de brugwachters bij de overige rijksbruggen over de hoofdvaart zich in een hooger 

tractement mogen verheugen. De brugwachter G. heeft nu een jaarwedde van f 260 en tevens heeft 

hij ’t genot van vrije woning, terwijl aan zijne collega’s slechts f 100 zonder meer wordt uitbetaald. 

Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de 

NIEUWJAARWENSCHEN door van buiten gemeente komende personen, streng geweerd aangemerkt 

zal worden als bedelarij. 

BOELKEN, Burgemeester. 

SMILDE. 

Op Vrijdag 3 Januarij 1879, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild: 

Twee Huizen 

en TUIN, staande bij het Smilder Tolhek te Smilde, ten verzoeke der Erven wijlen WIEBE POSTEMA. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde. 

Op Vrijdag 3 Januarij 1879, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, publiek geveild: 

Een Huis 

en vier kampen LAND, staande en gelegen aan de Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke der 

Weduwe en Erven JAN FAKEN HUIZINGA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

Smilde. 

Op Vrijdag 3 Januarij 1879, 

des avonds te 7 uur, zal, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild: 

Een Huis, Erf en Tuin, 

bewoond door de Weduwe JAN KIERS, benevens pl. m. een hectare GROEN- en BOUWLAND, alles 

staande en gelegen te Hoogersmilde, ten verzoeke van W. BOERHOF, R. VELDHUIS en Weduwe JAN 

KIERS. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Op Vrijdag 3 Januarij 1879, 

des avonds te 7 uur, zal, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, publiek voor 4 jaren worden 

verhuurd: 

EEN KAMP BOUWLAND 

gelegen aan de Witterweg te Smilde, groot pl. m. 1 hectare, in 3 perceelen, ten verzoek van P.R. 

ZWIERS te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


