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Smilde, 19 Junij. De regen der laatste dagen heeft veel opgeknapt wat door de langdurige felle
droogte kwijnend bleef. Doch – “eentonigheid verveelt ons ras,” zoo ook een aanhoudende
regentijd. ’t Is nu vooral; warmte, een zoele zuidenwind, wat men hier thans algemeen wenscht.
Vooral voor de boonen en erwten zou een “omgaan van den wind,” menschelijker wijs gesproken,
zeer dienstig zijn. De aardappelen, die laatst door een boozen nachtvorst zoo treurig er uitzagen, zijn
weer zoo goed mogelijk bekomen van den schrik. We merkten bij onderzoek rees, dat de
zoogenaamde vroege soort al vrij dikke knollen had. Och, een mensch is ’t meest geneigd
jeremiaden aan te heffen, doch – alles komt nog al vaak, soms zelfs zeer verrassend, weer teregt.
Zooals ’t er nu voorstaat, zal de oogst wel flink boven ’t middelmatige kunnen worden.
Ook de stoomboot-kapitein heeft een meer vrolijk gezigt, dan voor drie weken. ’t Hoogere water
geeft de boot nu een ruimer sop; van bijna te laat komen voor den trein is nu dan ook geen sprake
meer. Dit is prettig voor den kapitein, en ook, dit laat zich begrijpen, in ’t voordeel van de
ondernemers der dienst. Is ’t getal reizigers van en naar de afvaartplaats alhier nog niet “enorm
groot”, vanaf den heer Wind tot Assen v.v. vermeerdert het getal dergenen, die reizen moeten en
reizen willen.
Smilde, 19 Junij. De turfschippers alhier klagen meer dan ooit over de slechte tijden, aangezien de
prijzen van deze brandstof in Holland zeer gedrukt zijn, wegens het toenemend verbruik van
steenkolen. sommigen, die eene reeks van jaren vast varen hadden aan de verschillende fabrieken,
ontvangen eenklaps de aanzegging, dat men hunne waar geheel of gedeeltelijk kan ontberen. Daarbij
nog gevoegd de omstandigheid, dat de verveeners alhier de turf nog steeds op prijs houden, dan kan
men ligt tot de conclusie komen, dat de gouden eeuw voor hen voorbij is. De steven wordt thans naar
Hoogeveen gerigt, alwaar de prijzen goedkooper zijn, welligt in verband met de op handen zijnde
sluiting van de Hoogeveensche vaart.
Gras – Klaver – Smilde.
Op Woensdag 23 Junij 1880.
des namiddags 5 uur, zullen, op gronden, gelegen aan de Meesterswijk te Smilde, publiek worden
verkocht:
4 kampen extra beste
KLAVER in 8 perceelen,
Ten verzoek van en toebehoorde aan den Heer MOZES COHEN te Assen.
Aanwijzing door G. STERKEN.
Inmiddels uit de hand te koop bij ADOLF ZOER.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Op Zaturdag 26 Junij a.s.,
des avonds 7 uur, zal, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, worden verkocht, voor:
1. Den heer W.J. BOELKEN, Burgemeester:
Een kamp KLAVER
achter diens woning.
2. Den Heer J.H. WIND, Logementhouder:
EEN KAMP TOPGRAS,
groot een hectare, op de plaats van HENDRIKUS HAVEMAN bij de Veenhoopsbrug.
3. De Herv. gem. van HIJKERSMILDE en KLOOSTERVEEN:
2 perceelen TOPGRAS
naast de Pastorie en 2 perceelen KLAVER op het Kerkeland aan de Molenwijk. – Voorts verhuring
der NAWEIDE van die 4 perceelen.
4. Den Heer J. HOMAN KIJMMELL, Grond-eigenaar:
TWEE KAMPEN KLAVER
aan de Kijmmellswijk bij de Veenhoopsbrug.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

