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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1878

Smilde, 7 Aug. Hoewel de nieuwe turf weer wat meer drukte en beweging in de vaart te weeg
brengt, blijft toch voor de schipperij de toestand zeer ongunstig. In het vorige jaar waren de
verdiensten reeds gering, maar ’78 steekt daarbij nog zeer ongunstig af.
In Holland in naar turf maar weing vraag, zoodat schippers die hunne lading niet bij voorraad
hebben verkocht, soms na lang zoeken eerst een kooper vinden. Ook de prijzen, welke ze voor de
turf bedingen, staan niet in verhouding tot de hoogere turfmarkt in de veenstreken.
De vrachtvaart levert vooral ook tengevolge van de vele concurrentie weinig op. Op de
scheepstimmerwerven ondervindt men door de weinige bestellingen van schepen van een en ander
reeds de gevolgen.
De opbrengst der schepen, welke voor en na door schippers in veiling worden gebragt, is
gemiddeld, naar men ons mededeelt, met een vierde verminderd.
Aanbesteding – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens op Maandag 26 Augustus 1878, des
morgens ten 10 uur, ten Gemeentehuize aldaar, AAN TE BESTEDEN:
Het bouwen van eene School te Hoogersmilde, met bijlevering der benoodigde materialen.
Het bestek is, voor zoover de voorraad strekt, ter Gemeente-secretarie, op franco aanvraag, gratis
verkrijgbaar, terwijl aldaar tevens de teekening ter inzage ligt.
Het bestek is voorts ter lezing te Smilde: in DE OUDE en NIEUWE VEENHOOP en bij A. SPIER; te
Assen: in de Hôtels KUIPERS en ALEX. MEIJER, voorheen SOMER; te Meppel: bij VOORTHUIS en
VAN DIJK; te Hoogeveen: bij THOMAS en FLOTHUIS, en te Coevorden: bij VAN TAREL.
Inlichtingen verstrekt de Gemeente-architect H. HOEGSMA te Hoogeveen.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 AUGUSTUS 1878

Smilde, 7 Aug. Wat kunnen kinderen toch ligt een ongeluk krijgen. Een jongentje van J.G., dat op
de scheepswerf van den heer Fernhout liep en een pot met kokend pek bij zich had, wil daaruit een
stuk pek nemen en steekt zijn regter handje in die kokende pek. Hoe dat handje gebrand is, laat zich
begrijpen. Het jongentje is ongeveer vijf jaar oud.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 AUGUSTUS 1878

SCHOUW.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat er in de laatste
week der loopende maand Augustus door hen eene SCHOUW zal worden gehouden over de aan hun
toezigt onderworpen Waterleidingen.
De onderhoudpligtigen worden dientengevolge dringend uitgenoodigd, ter voorkoming van
onaangenaamheden, de bestaande gebreken voor dien tijd te herstellen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
J. HOOGERBRUGGE
TE SMILDE
koopt en verkoopt Effecten, neemt gelden in Dépôt tegen vaste rente, wisselt Coupons en belast zich
verder met alle Kassiers- en Commissiezaken.
Smilde, 10 Aug. Aan de harddraverij bij den kastelein H. de Vries namen 11 paarden deel. Na veel
gehaspel werd de prijs toegewezen aan den heer R. Blomsma en de premie aan den heer J. Ossel; de
laatste heeft haar echter niet aangenomen.
-Naar men ons mededeelt is onder de varkens van een bakker alhier de gevreesde ziekte uitgebroken.

