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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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- vervolg van blad 1873t1

De inschrijvers waren: voor het 1 perceel Corn. Bok te Delfshaven voor f 7590 en “De Commercie
Compagnie” te Middelburg voor f 5300; voor het 2de perceel Corn. Kok te Smilde voor f 1730 en
Harm Winters te Assen voor f 1192. Ieder perceel is aan den laagsten inschrijver gegund.
Voor het stoomgemaal waren bovendien nog twee billetten bezorgd, die evenwel, als niet tijdig
ingekomen, door het bestuur moesten worden ter zijde gelegd.
ste
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+ Smilde, 11 Sept. Op de gister gehouden jaarmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 29 koeijen,
van f 134 tot f 190; 2 kalveren, van f 17 tot f 24; 137 Friesche schapen, van f 5 tot f 17,50; 84
Drentsche schapen, van f 4 tot f 9; 177 varkens, van f 7,50 tot f 51, en 91 geiten van f 10 tot f 15,50.
De handel was over ’t algemeen zeer slap, hetgeen zeer waarschijnlijk moet worden toegeschreven
aan het allerongunstigste weer.
Hoewel de markt anders in goede orde is afgeloopen, heeft er toch een treurig voorval plaats gehad.
Een man, met een beschonken uitzigt, was in de herberg van Lascher vlak bij de deur gaan zitten, aan
welke deur eene jas hing, toebehoorende aan genoemden herbergier. De man, van onderzoekenden
aard, inspecteerde de jas en vond daarin een portemonnaie, die hij voor goede buit verklaarde, zich
dadelijk uit de voeten makende. Ongelukkig voor hem, wilde de herbergier even daarna de bewuste
portemonnaie uit zijn jas halen, die natuurlijk niet meer gevonden werd. Deze deed dadelijk
onderzoek en trof zijn cliënt in het logement van Wind aan, waar ook de politie aanwezig was. De
man, H.H. genaamd, werd onderzocht en de portemonnaie nog bij hem gevonden. Hij werd
gearresteerd en hedenmorgen naar het huis van arrest te Assen overgebragt, waar hem waarschijnlijk
eene welverdiende straf niet zal onthouden worden.
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Uit de hand te koop!
EENE OVERDEKTE

Praam,
groot 59 tonnen, met OP- en BIJGOED, liggende te Smilde. Te bevragen bij M. FERNHOUT aldaar.
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Hedennamiddag overleed, tot onze diepe droefheid, ons geliefd jongste zoontje, in den jeugdigen
leeftijd van 22 weken.
Smilde, bij de Norgervaart,
14 Sept. 1873
R. SMIT.
G. WESTEBRING
Garveboekweit.
Witterveld.
Op Vrijdag 19 September 1873, ’s middags te 6 uur, zal, ten huize van R.G. SMIT, aan de Norgervaart
te Smilde, publiek worden verkocht de volgende
GARVEBOEKWEIT:
1e. de HALVE garve van het Vleesveentje, ten Zuiden van den Witteresch, in gebruik bij H.
WOLTING;
2e. de HALVE garve achter het Witterzand, in gebruik bij F. PALS;
3e. de VIERDE garve bij het Hoedmeer, in gebruik bij H.E. HOEKSTRA;
4e. de VIERDE garve op de Haar, ten Noorden der Haarsche bosschen, in gebruik bij de Erven G.
KOOPS c.s.;
5e. de HALVE garve nabij de Norgervaart, in gebruik bij F.A. CASEMIER.
Notaris Mr. H. VAN LIER.

