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BOELDAG – SMILDE.
Op Dingsdag 2 Maart 1880,
des morgens te 10 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van den Heer R. BOLMAN te Smilde, boeldag
worden gehouden van:
ONDERSCHEIDENE SOORTEN

Planken, Krooideelen,
LATTEN, ACHTERDEELEN, SCHALEN, 60 klare SCHUTTEN, eiken KISTPLANKEN enz.; voorts van
2 Paarden, 4 Koeijen,
6 Friesche Schapen, 4 Varkens, 20 hectoliter ZAAIHAVER, POOTAARDAPPELEN enz.
Tevens zal alsdan publiek en AFBRAAK worden verkocht:
EEN HUISJE,
staande aan den Molenwijk nabij den Witterweg.

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
N.B. De koopers moeten van solide borgen voorzien zijn.
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Smilde, 26 Febr. Hedenavond trad in ons “Pl. Nut” als spreker op de heer H. Boom van Assen, die
een stuk ten gehoore bragt, dat in zeker opzigt als een voorlooper van “Jaaije Velting” moet worden
beschouwd.
De heer Boom verhaalde ons namelijk hoe hij achter de geheimen van Jaaije’s reize was gekomen.
Hij heeft ze van haar man Berend, die op zijne beurt zijne vrouw op listige wijze had beluisterd, toen
ze haar hart uitstortte voor eene te gast genoodigde buurvrouw.
Met het grootste genoegen werd de geestige, met talent voorgedragen schets gevolgd, en het
verlangen naar “Jaaije Veltings” avonturen is hier heden niet weinig verhoogd. We hopen den
begaafden spreker schielijk eens weder in het “Pl. Nut” te zien optreden.
De bijdrage werd geleverd door den heer J. Venekamp. Het leven van de familie op het buitengoed
“Zorgvrij” werd in deze schets ten tooneele gevoerd.
De heer V. is een aangenaam verteller en weet de aandacht zijner toeschouwers niet weinig te boeijen.
Ook nu gelukte het hem dit uitstekend en werd hij luide toegejuicht.
-Met genoegen vernemen we dat, behoudens eene nadere keuring der machine, reeds eene stoomboot
voor den dienst Smilde-Assen v.v. is aangekocht.
Men deelt ons mede, dat, schoon nog geene oproeping werd gedaan, reeds ver over de twintig
personen zich als kapitein op de boot hebben aangeboden.
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Stoomboot Smilde – Assen.
VERGADERING
van AANDEELHOUDERS in de op te rigten STOOMBOOTDIENST SMILDE-ASSEN op Dingsdag den
2den Maart a.s., des avonds zes uur, bij den Logementhouder WIND te Smilde.
BOELKEN.
Verhuring – Smilde.
Op Dingsdag 2 Maart 1880,
des namiddags te 5 uur, na afloop van den verkoop voor de Wed. V.D. VELDE, ten huize van de Wed.
SCHUT te Smilde, publieke verhuring voor 3 jaren van:
Onderscheidene kampen
Groen- en Bouwlanden,
nabij de Kikkertjesdraai, achter de Wed. V.D. WERFF, op de Van-Lierswijk en achter SIERT VOS, ten
verzoeke van mejufvrouw G.J. OFFEREINS te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

