
 

 

blad 1881f3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 MAART 1881 
 

Op Dingsdag 22 Maart 1881, 

namiddags een uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van SALOMON POLAK, Koopman, nabij de 

Veenhoopsbrug te Smilde, worden verkocht: 

Huismeubelen, 

waaronder 1 HOEKBUFFET, 1 KASTJE, 1 KLOK, 3 KAGCHELS, 1 SPIEGEL, TAFELS, STOELEN, Blik-, 

Glas- en Aardewerk en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebragt. 

Alles afkomstig van PIETER VIERSON dezer dagen naar N.-Amerika vertrokken. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 18 MAART 1881 
 
Smilde, 16 Maart. Ds. Heeres, predikant te Zuidhorn, hield hedenavond op ons “Plaatselijk Nut” 

eene korte, geestige verhandeling over “t regte woord”. Spreker verklaarde wat hij onder ’t regte 

woord verstond en toonde door tal van voorbeelden aan welken magtigen invloed dat woord kan 

uitoefenen. 

Na eene korte pauze bragt de heer Heeres een stuk ten gehoore uit “Paris-Murcie”, uitgegeven ten 

voordeele van den watersnood in Spanje en getiteld “De waarheid en de leugen”. 

Bijdragen werden geleverd door mej. Kruger en de heeren Heeres en ’t Hooft. Allen werden met het 

grootste genoegen aangehoord en zeker drukte bij het sluiten der vergadering de voorzitter het 

gevoelen uit van alle hoorders, toen hij de sprekers bedankte voor ’t genoegen, ’t welk ze ons dezen 

avond hadden verschaft, en de hoop uitsprak, bij eene latere gelegenheid hen eens weder in het “Pl. 

Nut”, te zien optreden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 MAART 1881 
 

Bakkerij te huur 

bij KOOP SMIT te Smilde. Liefst voor een ongehuwd persoon. 

Op Dingsdag 22 maart 1881, 

des voormiddags elf uur precies, zal, ten huize en ten verzoeke van den Heer A.H. ROOSEBOOM, nabij 

de Veenhoopsbrug te Smilde, worden verkocht: 

eene groote partij 

Aardappelen, 

PAARDEBOONEN, ZAAIHAVER, HAVERSTROO en onvermengde STALMEST. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Smilde. 

Dingsdag 22 Maart 1881, 

des morgens 10 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN WICHERS te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

Eene 9jarige 

zwartbleste Merrie, 

7 stuks HOORNVEE, nieuwmelkte en aanstaande te kalven, 2 dragtige en 2 vette ZWIJNEN, 

150 mud beste Zaaihaver, 

60 mud beste Belgische ROGGE, 60 mud PAARDEBOONEN, 50 mud ruige witte POOTAARDAPPELEN, 

benevens eene partij graauwe en groene ERWTEN. 

JHR. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris. 


