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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 FEBRUARIJ 1876 
 

Smilde. 

Op Maandag 28 Februarij 1876 

zullen, des voormiddags te 10 uur, op boelgoedconditiën, worden verkocht: 

9 jonge Paarden, 

als: 1 driejarige Ruin, 3 tweejarige Merries, 3 Merrie-Enters en 1 Enter-Hengst, allen zwart en 

een vos-bles Enter-Hit, met witte staart en manen, voorts eenige Friesche SCHAPEN, KIPPEN en 

MOBILIA, 

waaronder Canapé, Uittrektafel, zes Mahonijhouten Stoelen, eenige dito met matten zitting, 

Spiegel, twee Klokken, 2 Kagchels en Kookkagchel, Spiegel enz., verder een BOERENWAGEN, 

een geheel nieuwe HAKSELMACHINE, GEREIDEN, TUINGEREEDSCHAPPEN, een partij HOOI en TURF 

en hetgeen meer zal worden aangeboden, alles ten verzoeke van den Heer L.T. VAN HASSELT te 

Smilde. 

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

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 FEBRUARIJ 1876 
 
Smilde, 23 Febr. Gisteravond mogten wij wederom het genoegen smaken met Wery’s theatre kennis 

te maken. Ofschoon het gezelschap zich niet over zooveel publieke mogt verheugen als de vorige 

maal, was de bovenzaal van den heer J.H. Wind, waarin de representatie gegeven werd, toch vrij 

goed bezet, terwijl de artisten eene zelfvoldoening mogten vinden in den bijval der toeschouwers. 

“De Deurwaarder Liedjesdichter” heeft evenals  het nastukje ‘de Waterdrager van Parijs” een 

aangenamen indruk gemaakt en de lachspieren niet een weinig in beweging gebragt. Vooral het 

laatstgemelde, eene vaudeville, werd door de schoone voordragt, voornamelijk van mejufvr. 

Meijers, uitbundig toegejuicht. Ook de gymnastieke oefeningen van den heer Meijers werden goed 

volbragt en even als vroeger bewonderd. Mogt de heer Wery nog eens het voornemen hebben ons 

met een voorstelling te vereeren, dan hopen wij, dat hij met een groot auditorium zal begunstigd 

worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 FEBRUARIJ 1876 
 

PLAATSELIJK NUT TE SMILDE. 

OPENLIJKE VERGADERING op Dingsdag 29 Februarij, ’s avonds te 7 uur precies, in de OUDE 

VEENHOOP. 

Spreker: de Heer G. HEERES van Zuidhorn. 

De vertooning der diploma’s van lidmaatschap kan gevorderd worden. 

HET BESTUUR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 FEBRUARIJ 1876 
 

SMILDE. 

Op Dingsdag 7 Maart 1876, 

zullen, ten verzoeke van de Erven van wijlen Mejufvrouw AAFJE SMIDT te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

1
e
. Des middags te één uur, ten sterfhuize van mej. A. SMIDT: 

Eenige Huismeubelen, 

als: KABINET, KLOK, TAFELS, STOELEN, 2 stel BEDDEGOED, PORCELEIN en verdere goederen. 

2
e
. Des avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND: 

Eene Behuizinge 

met ERF en TUIN, staande en gelegen aan de Noord-Westzijde der Hoofdvaart te Smilde, kadastraal 

bekend in sectie H, nos. 96 en 97, groot 12 aren en 60 centiaren, bewoond geweest door 

Mejufvrouw A. SMIDT. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


