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VRIJDAG 11 FEBRUARIJ 1881

Landbouw-Lezing - Smilde.
Op Zaturdag a.s., 12 Febr., des avonds 7 uur, zal de Heer CORTEN in het Logement van den Heer
WIND te Smilde eene LANDBOUW-LEZING houden.
Toegang ook voor niet-Leden vrij.
Het Bestuur der 2de Afdeeling:
Dr. W. HESSELINK, voorz.
Mr. A. TEN OEVER, Secr.
Op Donderdag 17 Febr. 1881,
voormiddags 10 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van WILLEM BOERHOF, Landbouwer bij de
Fledderusbrug te Hoogersmilde, worden verkocht:
1 vierjarig Paard,
1 ENTERPAARD, 3 kalfde KOEIJEN, 1 aanstaande te kalven, 3 Friesche SCHAPEN, 3 VARKENS,
3000 kilogrammen best HOOI, eenige Bouwgereedschappen, eene partij zware TURF en hetgeen
verder tevoorschijn zal worden gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 FEBRUARIJ 1881

Smilde, 9 Febr. De heer J. Rodenhuis alhier had heden bijna op een zonderlinge wijze eene
aanzienlijke som gelds verloren. Hij stak namelijk 325 gulden aan bankbiljetten in eene oude
portefeuille, waarvan niets meer dan het omslag was overgebleven. De vrouw van R. dacht dit onnut
voorwerp, ’t welk op de tafel lag, te moeten opruimen; ze gaf haar oordeel te kennen aan haar
echtgenoot, die niet verstond wat ze zeide, en voegde de daad bij ’t woord, door de portefeuille in het
vuur te werpen. Eenige oogenblikken later ziet Rodenhuis, terwijl hij zich naar de deur wil begeven,
zijne portefeuille branden. Hij spoedt zich er heen en haalt de schat uit het vuur. De bankbiljetten zijn
gedeeltelijk geschonden; men meent echter, dat geene hunne waarde hebben verloren.
Hoogersmilde, 10 Febr. De leerlingen der zondagschool, welke bestuurd wordt door ds. Meijeringh
en echtgenoote, vierden gisteravond feest. De kleinen werden op krentebrood enz. onthaald, boekjes
werden rondgedeeld en eene tombola zonder nieten verschafte aan ieder dasjes, handschoenen en
speelgoed van allerlei soort.
Een groote menigte belangstellenden woonde het feest bij. De echtgenoote van onzen geachten
predikant begeleidde het kindergezang met pianospel. Een regt prettige toon heerschte zoowel onder
de toeschouwers als onder het kleine volkje, dat hoogst dankbaar en voldaan huiswaarts keerde.
Eere aan de ontwerpers van dit feest.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 14 FEBRUARIJ 1881

De ondergeteekende heeft aangekocht den alom beroemden
fijnen OS,
gemest bij den Heer K. SMID alhier. Dit WONDERDIER zal in ’t laatst dezer week worden geslagt.
Verzoeke vroegtijdige commissiën, teneinde abuizen te voorkomen. Verzoekt gunst.
H. VAN DAM te Smilde.
Smilde, 11 Febr. In de hedenavond gehouden vergadering van den Protestantenbond trad als spreker
op de heer v. Eerde, predikant te Oosterwolde.
De heer v. E. had tot onderwerp van zijne doorwrochte rede gekozen “de onafhankelijkheid”, die
volgens spreker moet worden gevonden in waarheid, vrijheid en liefde. Deze “heilige drieëenheid”
werd door den heer v.E. uitstekend behandeld.
Voor eenigen tijd werd medegedeeld, dat de heer v. Konijnenburg te Winschoten eene spreekbeurt zou
vervullen. Dat berigt was voorbarig, wel is de heer v. K. uitgenoodigd; eene toezegging is nog heden
niet ontvangen.

