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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 DECEMBER 1878 
 
Smilde, 18 Dec. Met genoegen vernemen we, dat hier een adres aan den betrokken Minister 

circuleert met het verzoek het getal der hier geplaatste brievenbussen met twee te vermeerderen door 

er één te plaatsen bij de Sickens- en ééne bij de Jonkersbrug. ’t Is te hopen, dat men zal slagen, want 

daardoor wordt werkelijk in eene behoefte voorzien. 

-Omtrent de vechtpartij, waarvan we in de courant van heden melding maakten, deelt men ons nog 

mede, dat de tapper G. Sterken, die aan de beschonken lieden weigerde jenever te verkoopen, in een 

been en arm is gebeten; zijne vrouw is erg aan de hand gekwetst, terwijl L.D. de onderlip van af den 

mond tot aan den kin in tweeën is gespleten. 

Bij den tapper V. de V., eveneens op de Sickenswijk, zijn eenige meubelen kort en klein geslagen. 

De politie is ijverig in de weer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 DECEMBER 1878 
 

SMILDE 
De Notaris C.W. RENGERS HORA SICCAMA te Vries zal binnenkort, op nader te bepalen tijd en plaats, 

ten verzoeke van den Heer mr. J. GRATAMA te Zwolle, voor 6 jaren,  

publiek verhuren: 

EENE KEUTERIJ, 

bestaande in Woning, ongeveer 5 hectaren BOUW- en Groenland, benevens 2 hect. ONDERGROND, 

alles staande en gelegen tegenover de Kikkertjes-draai aan de Hoofdvaart te Smilde, thans in gebruik 

bij LAMMERT MULDER. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 DECEMBER 1878 
 

SMILDE. 

Op Maandag 30 December a.s. 

zal de notaris Mr. J.T. KIJMMELL, des middags om 12 uur, in het Logement van WIND te 

Smilde, ten verzoeke van J. MOES, publiek verkoopen: 

40 VARKENS, 

4 Jongbeesten en 2 Koeijen, 

Westerbork, 21 Dec. 1878. 

Smilde, 20 Dec. Men deelt ons mede, dat voor de betrekking van geneesheer alhier – jaarwedde  

f 1000 – zich twee sollicitanten hebben aangemeld, terwijl een derde nadere inlichtingen heeft 

gevraagd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 DECEMBER 1878 
 
Smilde, 23 Dec. De rederijkerskamer “Nut en Vermaak” gaf hedenavond eene vrij goed bezochte 

voorstelling ten huize van den heer J.H. Wind. Ten tooneele werden gevoerd: “John Alman”, een 

drama, dat met het voorspel “De kinderroof” zich in een algemeenen bijval mogt verheugen. Niet 

minder was dit het geval met het blijspel “In tijds ontdekt”, dat uiterst geschikt bleek te zijn, om de 

liefhebbers van lagchen op hun stoel te doen schudden. Het spel was zeer goed, zooals we dit 

trouwens gewoon zijn van de leden van “Nut en Vermaak” en de hoornmuziek kweet zich goed van 

hare verpligting. Ongetwijfeld is Donderdag a.s. de zaal van den heer W. eivol; eene opwekking zal 

wel niet noodig zijn, anders zouden we de Smilders raden deze gelegenheid, om een aangenamen 

avond door te brengen, niet ongebruikt voorbij te laten gaan. 


