DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 DECEMBER 1850

Uit de hand te huur, om 1 Mei 1851 te aanvaarden, een zeer net Huis, van drie vertrekken, met
Kelder, Regenbak en groten Tuin, staande op ’t volkrijkste gedeelte van de Smilde: nader te
bevragen bij den eigenaar E.R. Homan aldaar.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 10 DECEMBER 1850

Op vrijdag den 13 December 1850, des avonds te zes uur, zullen te Smilde, ten huize van Jannes
Blomsma, publiek worden geveild: Twee HUIZEN en GRONDEN te Smilde, behoorende tot de
nalatenschap van Gerardus Martens de Vries aldaar.
H.H. VAN LIER

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 17 DECEMBER 1850

De Erven van Kornelis Reinders de Jong, te Smilde, zijn voornemens, ten gevolge bekomene
regterlijke autorisatie, publiek te verkoopen: Een en een halve Plaats, bestaande in Huizen, Hoven,
Bouw- en Groen-landen en Ondergronden, staande en gelegen te Smilde, noordwestzijde der
Hoofdvaart, in het derde Blok. De eerste VEILING zal plaats hebben te Smilde, in het Logement van
Jan Wind, op vrijdag den 27 December 1850, des avonds te zes uur.
H.H. VAN LIER
Ten verzoeke van mr. L. Oldenhuis Gratama, Executeur testamentair in de boedel en de nalatenschap
van wijlen de heer C. Brouwer, en generale volmagt van diens erfgenamen, zal, op vrijdag den 27
December aanstaande, des avonds 6 uur, te Smilde in het Logement van Wind, publiek worden aan
den koop gebragt: Het VEEN van de erven Brouwer, bestaande in de helft van 3 halve Veenplaatsen
op Grietmanswijk te Smilde; de aanwijs geschiedt door Jan Vos, arbeider aldaar.
H.H. VAN LIER
Albert Bras, timmerman te Smilde, is voornemens op nader te bepalen tijd en plaats, publiek te koop
aan te bieden: twee HUIZEN en TUINGROND: zeer ter nering staande en gelegen aan de Hoofdvaart en
straatweg te Smilde.
Deze panden zijn intusschen UIT DE HAND TE KOOP, nader te bevragen bij den ondergeteekende
Notaris.
Assen, 16 Dec. 1850
H.H. VAN LIER
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 20 DECEMBER 1850

Smilde, 17 Dec. Gisteravond had men hier het genoegen den wijdberoemde heer Lantinga in ’t
logement de Veenhoop eenige voorstellingen te zien geven. Was de verwachting, welke men
koesterde van eenen kunstenaar, die zelfs eene Europesche vermaardheid heeft verkregen, groot, die
verwachting werd niet alleen ten volle bevredigd, maar verre overtroffen. Zijn behendigheid in het
zoogenoemd goochelen is groot; zijn duidelijke en zuivere buikspraak is sterk, niettegenstaande eene
heeschheid Z.Ed. hinderde; maar zijne mimiek, dat vertoon van een dozijn verschillende karakters,
waarin de persoon niet is te erkennen, is verbazend. De Groningerlandsche Jood Hartog; de oude
kleermaker; de dronken matroos werden onverbeterlijk voorgesteld. Ook de onnozele Tönnies, dei op
’n leipe mannier met vaoder en mouder noa Nörger maark was geraokt, en leiver ’n stuk kouk dan
eine maid had, werd heel naïef voorgesteld. In een woord, de heer Lantinga, heeft ook hier zijn
verkregen roem uitmuntend gehandhaafd.

