blad 1858m
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 SEPTEMBER 1858

Op Zaturdag, 2 October e.k., bij inzate en Zaturdag 16 October, bij palmslag, telkens des avonds te 7
uur, zullen te Smilde publiek worden geveild,
HET VAN OUDS BEKENDE LOGEMENT
DE VEENHOOP,
allergunstigst gelegen aan den straatweg en hoofdvaart te Smilde, bevattende ruime Vertrekken,
groote Jagtweide, ruime Zaal en Stalling, Schuren en daarbij en omgelegen GROND, HUISPLAATS aan
den straatweg en TUIN, te zamen groot 77 roeden 60 ellen.
Assen, 10 Sept. 1858
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris
DE VERKOOPING
van de vierde BOEKWEIT op het veld voor en achter het Zandmeer te Smilde en in het Hijkerveld, voor
mevrouw de wed. TONCKENS; - voorts van het volle gewas BOEKWEIT op de Dwarsplaatsen tusschen de
Jonkers- en Grietmanswijken, toebehoorende aan den heer ELZO TONCKENS, zal plaats hebben te
Smilde, bij AALTJE LUXWOLDA, op Vrijdag den 17 September 1858, des nademiddags te drie uur.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 SEPTEMBER 1858

DE VERKOOPING
van de vierde BOEKWEIT in Eekhoutsblok te Smilde, zal plaats hebben op Zaturdag den achttiende
September 1858, des namiddags te drie uur, in het logement van AALTJE LUXWOLDA te Smilde.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 18 SEPTEMBER 1858

Smilde, 16 Sept. Als iets bijzonders kunnen we berigten, dat eene gewone hen, toebehoorende aan Lute
Wolters alhier, een ei heeft gelegd, dat de buitengewone zwaarte heeft van 12½ lood. Die er belang in
stelle kan hen en ei bij den eigenaar zien.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 SEPTEMBER 1858

Smilde, 16 Sept. De markt, gisteren alhier gehouden, was zeer goed met vee bezet, vooral met runderen
en varkens. Er waren zeer vele koopers, zoodat de handel zeer levendig was en er goede prijzen, vooral
voor runderen, werden bedongen. Over ’t geheel genomen, kan men zeggen, dat de markt willig was. Zij
werd overigens door het schoonste weder begunstigd.
- 18 Sept. Heden passeerde hier G.W. van Leggelo, met zijn zoon van ongeveer 14 jaren, met een wagen
beladen met schapen. Over de Wittewijksbrug zijnde, geraakte het eenspan van den wagen los,
waarmede het paard voortliep; de wagen, die een vrij snellen gang had, nam een schuinsche rigting en
stortte van den hoogen wal in de vaart. G.W. had nog den tijd van den wagen af te springen, maar zijn
zoon geraakte mede in de diepte. Bijzonder gelukkig is dit ongeval afgeloopen, daar de zoon met den
schrik en een nat pak, en de wagen er met geringe schade er zijn afgekomen. Ook de schapen hebben
geen letsel bekomen. Door behulpzame handen geholpen, heeft men spoedig alles uit de vaart gehaald,
en nadat de zoon door P. Wessemius van drooge kleeren was voorzien, hebben ze de reis vervolgd.

