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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 JANUARIJ 1882

Veenkuilen – Smilde.
Op Maandag 6 Febr. 1882,
des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, worden gehouden de gewone
jaarlijksche verkoop van
onderscheidene Veenputten
ter vergraving.
1. Op de Grietmanswijk en Molenwijk te Smilde van de Erven wijlen Mr. C.W.E. KIJMMELL te
Smilde.
2. Op de Molenwijk (voor Mevrouw de Wed. Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
3. Op de Leemwal in het Eekhoutblok voor de Rott. bank.
Aanwijs van de Veenputten van de Erven KIJMMELL geeft J. DIJKSTRA, voor Mevrouw TONCKENS
C.H. DE JONGE en voor de Rott. bank JAN W. DE VRIES.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Bovensmilde, 27 Jan. In plaats van de heer J. de Wal, die de benoeming niet heeft aangenomen, is
tot secretaris der landbouwvereeniging gekozen de heer H.J. Drenthen, die zich de benoeming heeft
laten welgevallen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 31 JANUARIJ 1882

Ingezonden stuk.
De nieuw opgerigte school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Smilde telt reeds meer leerlingen
dan men aanvankelijk verwachtte. Niet alleen van Smilde, maar ook uit Appelscha komen kinderen
opdagen, en wij twijfelen geenszins, of dit getal zal vermeerderen, omdat er anders in den omtrek
geene school voor uitgebreid lager onderwijs bestaat. Kinderen, die nu meer willen leeren dan
gewoon lager onderwijs, hebben nu eene geschikte gelegenheid om hunne studiën voort te zeten. De
heer Borggreve staat bekend als een zeer bekwaam onderwijzer en wij twijfelen niet, of hij zal zich
de opgenomen taak waardig maken.
Het schoolgeld is zeer matig gesteld, zoodat de kleine burger ook van deze schoone gelegenheid kan
gebruik maken.
Smilde, 29 Jan. ’82.
Een voorstander van onderwijs.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 30 Jan. Heden had alhier, ten huize van den heer J.H. Wind, de geannonceerde
landbouwlezing plaats door den heer Marlet. Als onderwerp had spreker gekozen: de zuivelbereiding
en besprak vooral nader: de boterbereiding, het voorname onderdeel van de zuivelbereiding. Nadat
spreker had uiteengezet, welke stoffen zich in melk bevinden, werd de wenschelijkheid besproken
van het bewaren der melk in zwaar vertinde metalen vaten, welke niet te hoog mogten zijn, omdat de
melk dan beter kon afkoelen. Spreker zette dan ook uiteen, waarom het afkoelen der melk zoo nuttig
is en drong vooral aan op het gebruiken van een koelbak. Vervolgens kwam het kaas maken en het
karnen ter sprake. Wat het laatste betreft, hierbij moest men een thermometer gebruiken. Na de
lezing werd er nog gesproken over de aardappelsoorten, de compost en het veevoeder. Het was
echter jammer, dat er zoo weinig publiek was opgekomen en dat er niet meer jongelieden en geen
vrouwen waren, om van deze leerrijke lezing partij te trekken. Gaarne zullen wij den heer Marlet
eens weer onder ons zien optreden, want, waarlijk, zulke perziken smaken naar meer.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 2 FEBRUARIJ 1882

Smilde, 31 Jan. Hedenavond traden een tweetal personen in de tapperij van den heer A. S. en eischten
drank. De kastelein, oordeelende, dat ze reeds meer dan genoeg hadden gebruikt, weigerde hen te
tappen, waarop één der bedoelde personen vooral zich woest moet hebben aangesteld. Hij raakte met
S. handgemeen en zal zich, aangifte aan de politie is reeds gedaan, waarschijnlijk voor den regter
moeten verantwoorden.
Te Hoogersmilde zijn bij onderscheidene personen glasruiten verbrijzeld.

