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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 SEPTEMBER 1860

Bovensmilde, 20 Sept. Heden achtermiddag had hier een ongeluk plaats, dat de verschrikkelijkste
gevolgen had kunnen hebben, maar betrekkelijk zeer gunstig is afgeloopen.
K.O. van Kloosterveen, onder Assen, wilde haver inhalen. Toen hij bij de Norgervaart op de straatweg
kwam, geraakte het paard op hol. Zijn vrouw sprong achter van den wagen, zonder zich te bezeren. K.O.
wilde dat voorbeeld volgen, maar houdt tevens het leidsel in handen, waardoor het paard verkeerd wordt
bestuurd, tegen een telegraafpaal aanloopt, de wagen omvalt, uit elkander vliegt en K.O. op den grond
geraakt. Het paard loopt met het eenspan verder, draait om de school en deur die open stond binnen.
Gelukkig was het na de schooltijd en de kinderen dus niet aanwezig. Hier wordt het paard opgevangen
en alles zoo goed mogelijk weer in orde gebragt. K.O. had zich een weinig in den schouder bezeerd.
STEENKOLEN-HANDEL.
Voor vrijdom genietende SMEDEN zijn bij den ondergeteekende te bekomen: beste Engelsche en
Duitsche Steenkolen, alsmede dito voor Kagchelbrand. Hij biedt zich tot de leverancie daarvan
minzaam aan en belooft eene prompte en civiele bediening.
Smilde den 21 September 1860
C. HUBENET

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 SEPTEMBER 1860

+ Smilde, 22 Sept. Onze, den 19 dezer gehouden najaarsmarkt, was goed bezocht en werd door heerlijk
weder begunstigd. De handel in koeijen was niet bijzonder willig, ofschoon voor de beste nog goede
prijzen werden bedongen. In varkens, schapen, zoowel Friesche als Drentsche, en geiten, waarvan de
aanvoer groot was, was veel handel en deze gingen tegen hooge prijzen vlug van de hand. Het aantal
rijtuigen was betrekkelijk groot te noemen. Alles is overigens zoodanig afgeloopen, dat, gelijk we
meenen, er geene aanklagten zijn gedaan.
DE VERKOOPING
van de vierde BOEKWEIT, voor den heer EEKHOUT, aanwezig in Eekhoutsblok op de Molenwijk te
Smilde, zal plaats hebben op Woensdag den 26sten September 1860, des namiddags precies te vier uur,
bij den Veenbaas ALBERT JOFFERS te Smilde, aan de Vaart. Daarna zullen HER-VERHUURD worden:
4 bunders BOEKWEITENVEEN, in het Kolonieveld, gemeente Norg, staande ten name van TEUNIS
HUISINGA, alles van de Verhuring van 21 October 1857, als no. 93 laatst in gebruik bij HENDRIK
MEILOF, no. 103, en nos. 112 en 120, de beide laatsten in gebruik bij JAN FAKEN HUISINGA.
Notaris H.H. VAN LIER
VERKOOPING
van de volle garven BOEKWEIT, voor den heer ELZOO TONCKENS te Smilde, aanwezig op de
Jonkerswijk te Smilde; benevens van een kamp AARDAPPELS aldaar, op de plaats no. 24, dewelke zal
gehouden worden bij AALTJE LUXWOLDA, in de Nieuwe Veenhoop te Smilde, op Zaturdag den 24
September 1860, des namiddags te 4 uur.
Notaris H.H. VAN LIER

