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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 JANUARIJ 1861

FRIESCHE SCHEID
De finale verkoping en palmslag van de VASTE GOEDEREN van den heer THIJS DE VRIES te Smilde,
gelegen in de gemeente de Smilde en Beilen, zal plaats hebben in het Logement DE OUDE VEENHOOP
te Smilde, op Dingsdag den 5 Februarij 1861, des nademiddags te vijf uur precies te beginnen:
De kapitale Boerenplaats op de Friesche Scheid met inbegrip van Veld en Veen tot aan de Leemdijk,
is slechts, bij inzate, gebragt op ruim tiendehalf duizend guldens, en het perceel aan het Oranjekaal;
groot ruim 5¼ bunders, met Arbeidershuis op f 566,87, ook de overige perceelen te Smilde zijn laag
ingezet.
Verkoopboekjes met aanduiding van het laatste bod op ieder perceel zijn op franco aanvraag te
bekomen te Assen en bij den Notaris
H.H. VAN LIER
Op Dingsdag 29 Januarij, des avonds te 6 uur, zullen ten huize van J.M. RIJTEMA tegenover de
Norgervaart, publiek worden verkocht:
3 bunders, 96 roeden besneden Bovenveen te Smilde, nabij de Norgervaart gelegen, en de aldaar
aanwezige voorraad TURF. Beiden in 5 perceelen. Te bevragen bij den Eigenaar J.M. RIJTEMA.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 29 JANUARIJ 1861

Kuipgereedschap,
zooals SLAGHOEPELS, DISTELS, etc. UIT DE HAND TE KOOP, bij C. KOK te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 JANUARIJ 1861

+ Smilde, 29 Jan. Gisteren avond hield ons departement der Maatschappij: “tot Nut van ’t Algemeen”
voor het eerst zijne vergadering in de nieuwe zaal van het logement “de Nieuwe Veenhoop”. De zaal
was met driekleurige vlaggen versierd en het muzijkkorps uit Assen, onder directie van den heer
Bakker, overgekomen om de inwijding luister bij te zetten.
Het oudste lid des departements, de heer J.T. Boerhuis, die, nu juist 35 jaar geleden, het departement
had mede opgerigt, zou bij deze gelegenheid de spreekbeurt vervullen. Zoodra ZEd. de zaal
binnentrad, sprak hij een welkomstgroet aan het talrijke publiek – waaronder eene aanzienlijke schare
dames, uit, waarop het muziek-corps het volkelied liet hooren.
Daarop beklom ZE. het spreekgestoelte en sprak in de eerste plaats over het verloopen jaar 1860; in de
tweede plaats over het nu ingetredene; in de derde plaats over ons departement en eindelijk ten vierden
over de toekomst. Deze rede, geheel uit het hoofd en door een bijna 81jarigen grijsaard uitgesproken,
werd met het grootste genoegen aangehoord. Vervolgens werden er verschillende bijdragen en
toespraken gehouden, die telkens door muziek werden afgewisseld en de geheele bijeenkomst werd
met eene danspartij besloten.
Wij kunnen niet voorbij, hier met een enkel woord van het muziek-corps te gewagen. Stond de heer
Bakker hier reeds gunstig bekend, thans heeft hij zijn roem uitmuntend gehandhaafd, en getoond eene
geschiktheid als directeur en onderwijzer van een muziekcorps te bezitten, die men zelden aantreft,
daar de stukken met zulk eene juistheid en vlugheid werden uitgevoerd, dat ieder er zich er over
verwonderde.
Als uit éénen mond hoorde men den ook, dat men een zeer genoeglijken avond had doorgebragt.

