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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 JAN. 1878 
 
Ondertrouwd:     ROELOF BOVERHUIS, 

Weduwnaar van GRIETJE KRAMER, 

en 

JANTJE BUITEN. 

Smilde, 6 Jan. ’78. 

Strekkende tot algemene en  bijzondere kennisgeving. 

SMILDE. 

Op Woensdag 16 Januarij 1878, 

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

Eene uitmuntende 

plaats LAND, 

met daarop aanwezige Boerenbehuizinge, groot bijna 7 hectaren, zijnde plaats 10 in het 4
de

 Blok, 

N.W. der Hoofdvaart te Smilde, ten verzoeke van de Wed. en Erven JOH. VAN DER VELDE. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde. 

Op Dingsdag 15 Januarij 1878, 

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

Eene HUISPLAATS 

en 4 beste kampen LAND, op plaats 13 in het 2
de

 Blok, N.W. der Hoofdvaart te Smilde, en een 

kamp LAND aan de Dwarsvaart in dat Blok, ten verzoek van J. JOLDERSMA en kinderen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

SMILDE. 

Op Woensdag 9 Januarij a.s., 

des avonds te 6 uur, verkoop van het HOUT van de Heeren GRATAMA en OOSTING, van de SCHUUR 

op afbraak van den Heer AR. BOXEN en inzate van het VASTGOED van H. LAMBERTS, alles 

vroeger breeder omschreven. 

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

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 JAN. 1878 
 
Smilde, 7 Jan. Mej. Veenhuizen van Aalsmeer heeft voor de benoeming als vroedvrouw te dezer 

plaatse bedankt. 

Smilde, 7 Jan. Hedenavond gaf de heer Stot-Taï zijne aangekondigde voorstelling in de zaak van 

den heer J.K. Homan. We meenen de tolk van het talrijk opgekomen publiek te zijn, indien we 

verklaren, dat de heer Stot-Taï zijn ouden roem schitterend heeft gehandhaafd. In alles wat hij deed 

en wat hij te aanschouwen gaf, toonde hij zich een volleerd kunstenaar, die met den “kunstenmaker” 

geen enkel punt van aanraking heeft. Hij maakt geen misbaar en gebruikt geen overtolligen vloed 

van woorden, waarmede sommigen u willen doen gelooven, dat hetgeen ze verrigten als iets zeer 

merkwaardigs moet worden aangemerkt. Hij is zeker van zijne zaak en van de belangstelling en den 

bijval van ’t publiek, zoodat hij niet door kunstgrepen de aandacht zoekt te trekken of door 

kwinkslagen van verdacht allooi eene onverdiende toejuiching tracht te verwerven. 

Stot-Taï is een man die verdiend te worden gehoord en de luide applaudissementen, welke hem ten 

deel vielen, toonden ook dat de bezoekers het hun verschafte genot wisten te waardeeren. 

-Hedenavond geraakte alhier eene vrouw, terwijl ze over eene draai wilde gaan, in de hoofdvaart. 

Gelukkig was ze door eene dienstmeid nagezien, op wier hulpgeschrei velen kwamen toeschieten, 

waaronder ook vele varensgezellen, welke bij zulke gelegenheden gewoonlijk zeer bij de hand zijn. 

Dadelijk begaven zich twee hunner J.W. en G. de V. te water en mogten het genoegen smaken de 

drenkelinge nog juist bij tijds op het drooge te halen, alhoewel in het eerst geen teeken van leven 

was te bespeuren. Te veel gebruik van sterken drank moet de oorzaak van dit ongeval zijn. 


