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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 MAART 1877 
 

Openbare Tooneelvoorstelling 

DOOR DE LEDEN DER REDERIJKERSKAMER 

“DOOR OEFENING VOLMAAKTER” 

TE SMILDE, 

op den tweeden Paaschdag, 

in de zaal van den Heer J.K. HOMAN. 

AANVANG ’S AVONDS 7 UUR. 

Entreé f 0.49 en f 0.25. 

Opgeluisterd door Hoornmuziek. 

P.S. TOEGANGKAARTJES voor besproken plaatsen zijn in bovengenoemd Logement verkrijgbaar. 

Inteekenlijst zal niet circuleeren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 APRIL 1877 
 
Smilde, 3 April. De rederijkerskamer “Door Oefening Volmaakter” heeft gisteravond aan een vrij 

talrijk publiek een aangenamen avond bezorgd. De opgevoerde stukken: “De Bankroetier”, 

“Vergissen is menschelijk” en “De Ridder van het Scheermes” werden flink en vlug afgespeeld. De 

toehoorders bewezen door luid applaudissement, dat de pogingen van “Door Oefening volmaakter” 

op regten prijs worden gesteld. De muziek van den heer v. Buuren heeft haar uiterste best gedaan. Na 

afloop der voorstelling droegen onderscheiden personen luimige gedichten voor, die het genot niet 

weinig verhoogden. ’t Geheel werd door een geanimeerd bal besloten. 

-Naar men verneemt heeft de heer A.C. Merik als directeur van het werkhuis alhier bedankt en zal hij 

zich als fabriekant in deze gemeente vestigen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 APRIL 1877 
 
Smilde, 4 April. De werkzaamheden in de veenen zijn nu in vollen loop; hier en daar heeft men nog 

wel overlast van het water, dat nog altijd op een zeer hoog peil staat, maar in de laatste dagen is dit 

toch aanmerkelijk gedaald. De te velde staande turf is grootendeels doornat, zoodat zich zelfs het feit 

voorgedaan heeft, dat schippers, die eene lading mest hadden aangebragt, zich elders van turf 

moesten voorzien. 

-Onlangs werd in deze courant melding gemaakt van enkele goed geslaagde proeven, om varkens te 

mesten met maïs-meel. Die proeven zijn door vele landbouwers herhaald en wel steeds met het beste 

gevolg, zoodat maïs-meel in dien tak van het boerenbedrijf nu reeds een voorname plaats bekleedt. 

Ook aan de koeijen wordt het gegeven, die, naar men ons mededeelt, bij dit voedsel zich beter 

bevinden, dan bij eenig ander. 

Militieraad. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier 

gemeente, ligting 1877, dat de tweede ZITTING van den Militieraad zal worden gehouden in het 

Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 13den April aanstaande, des morgens ten 9½ ure. 

Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting 

niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerwisselaar verlangen op te 

treden. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


