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Smilde, 21 Maart. Gisteravond trad in de Chr. nat. school alhier op de heer Kater van Utrecht, die
als onderwerp zijner rede had gekozen: “misbruikte woorden, bedriegelijke leugens”. Spreker had
het oog op de leuze: “vrijheid, gelijkheid en broederschap”, eene leuze, die aanleiding heeft gegeven
tot namelooze wee. Zorgvuldig moet men er zich voor hoeden door schoonklinkende woorden van
den rechten weg te worden gevoerd.
Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt.
Smilde, 21 Maart. Gister is te dezer plaatse een zangvereeniging, uitsluitend voor mannen,
opgericht. Directeur is de heer G.B. Staal, president de heer J. Venekamp.
Smilde, 21 Maart. De stoombaggermolen van den heer Visser, welke gebezigd wordt om de
hoofdvaart uit te diepen, ligt hedenmorgen stil, doordat de vervoerders en lossers van den modder
het werk hebben gestaakt. Zij hebben gister, zooals zij beweren, van den vroegen morgen tot den
laten avond slechts 45 cent verdiend. Diensvolgens werden de werklieden van die machine, die een
vast dagloon hebben, hedenmorgen belast om de geladen bokken en bakken naar de plaats van
bestemming (in de van Lierswijk) te brengen en deze van hun inhoud te ontdoen. Wat de gevolgen
hiervan zullen zijn kan men nog niet met zekerheid opgeven.
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VERSCHE ZUIVERE

murwe Lijnkoeken,
flink aan de wicht, rijkelijk voorhanden, bij
P. WESSEMIUS te Smilde.
Verzoekt gunst.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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Publieke verkooping
TE SMILDE.
Op Donderdag 29 Maart a.s.,
des voormiddags tien uur, bij de behuizing bewoond door H.J. KRAMER, tegenover het Gemeentehuis
te Smilde, en ten zijne verzoeke zullen, wegens vertrek naar elders, publiek worden verkocht:
Een Winkelopstand,
een KABINET, drie KLOKKEN, drie KACHELS, vier TAFELS, STOELEN, GLASWERK, AARDEWERK, en
verdere huishoudelijke voorwerpen, eene partij MEST, eenige EENDEN, een GEIT en wat meer zal
worden gepresenteerd.
Posten van af f 3 en daar beneden moeten contant worden betaald.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.
Verkooping van Dennen
TE SMILDE.
Op Vrijdag 29 Maart 1889,
des middags 1 uur, zal, ten verzoeke van den Heer G.F. SERVATIUS te Assen, publiek worden
verkocht:
Eene groote partij
gekapte Dennen,
geschikt voor alle doeleinden, gelegen aan de Veenstra’s wijk te Smilde.
Samenkomst op het terrein.
J. VEENHOVEN, Notaris.

