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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 DEC. 1877 
 

OPENBARE TOONEELVOORSTELLING 

DOOR DE LEDEN DER REDERIJKERSKAMER 

“Nut en Vermaak”, 

op Woensdag 19 en Donderdag 20 Dec. e.k., 

in de zaal van den Heer J.H. WIND te Smilde. 

OP TE VOEREN STUKKEN: 

1. Wie is ‘t? 

blijspel in drie bedrijven. 

2. De Bankroetier 

OF DE ONTVLUGTING IN DE WIJNMAND, 

kluchtspel met zang en één bedrijf. 

3. Hoe twee oude Vrijers tot den trouwdag komen, 

blijspel met zang in twee bedrijven. 

Aanvang ’s avonds 7 uur precies. 

Opgeluisterd door Hoornmuziek. 

NA AFLOOP BAL. 

entrée: 1
e
 avond f 0.49, 2

e
 avond f 0.49 en f 0.25. 

Door sterfgeval TE KOOP: 

Een in zeer goeden staat zijnde 

overdekte Praam, 

groot 63 TON, op zeer voordeelige voorwaarden. Te bevragen bij Schipper HARM FEIJEN of bij den 

eigenaar J. HOOGERBRUGGE te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 DEC. 1877 
 
Smilde, 18 Dec. Door het burgerlijk armbestuur alhier  is tot gemeentelijke vroedvrouw benoemd 

mejufvrouw Veenhuizen, thans in gelijke betrekking te Aalsmeer. 

Smilde, 18 Dec. Op vele wijken zijn de wegen thans zoo erbarmelijk slecht, dat men ze zoo goed als 

ongenaakbaar mag noemen. Voor de vele volwassen bewoners dier wijken is het zeker reeds alles 

behalve aangenaam, dat hun loopen soms magtig veel op waden gelijkt, maar erger is voor de 

kinderen de stand van zaken. In den zomer worden velen van hen door allerlei werkzaamheden 

verhinderd de school te bezoeken en thans behoeft men maar even een oog te slaan op de 

modderpoelen, om eene verklaring van het vele schoolverzuim te vinden. Zandwegen zullen wel 

altijd bij straatwegen blijven achterstaan, maar zoo de eigenaars der veenen en landerijen ernstig 

verbetering willen, zullen ze zeker veel kunnen doen. Om het groote belang der zaak hopen we, dat 

zoo ijverig en zoo spoedig mogelijk handen aan het werk mogen worden geslagen. 

-De vele landerijen, die hier dezen winter zijn verkocht, vonden tot nog toe grage koopers, zoodat ze 

voor hooge prijzen werden verkocht. Reeds lang geleden werd daling geprofiteerd, want “het kon 

zoo niet blijven”, maar het tegendeel heeft nog altijd plaats. 

’t Schijnt wel eenigzins vreemd, dat bij de lage botermarkt het land steeds duurder wordt verkocht, 

maar ’t vindt hierin zijne verklaring, dat de bouwboer hoe langer zoo meer zijn melkende collega 

verdringt. Ware dit niet het geval, dan zou, althans te dezer plaatse, de landbouwer zich niet in eene 

zoo hooge mate van welvaart mogen verheugen als tegenwoordig het geval blijkt te zijn. Algemeen 

verwacht men, dat de ploeg steeds meer in eere zal komen. 

-Langzamerhand begint de schipperij tot het nemen van rust te besluiten. Een terugblik op het 

afgeloopen jaar geeft hun, over ’t geheel genomen, weinig reden tot juichen, daar de verdiensten 

veel geringer waren dan in ’t vorige jaar. Velen hebben ook in den laatsten tijd, ondanks het reeds 

ver gevorderde jaargetijde, nog weder eene reis naar Holland ondernomen, ’t zij om daar aan de 

markt te overwinteren, ’t zij in de hoop nog voor het invallen van de vorst terug te keeren, teneinde 

zoo nog eenige winst te zoeken. 


