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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1882

Op Zaturdag 16 Sept. 1882,
namiddag 4 uur, zal, ten verzoek van den Heer W.J. BOELKEN, Burgemeester te Smilde, worden
verkocht, in kleine perceelen.
een kamp Aardappelen
achter zijne woning; daarna voor H.H. KERKVOOGDEN van Kloosterveen en Hijkersmilde een kamp
AARDAPPELEN
op het Kerkeveld aan de Molenwijk.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1882

Smilde, 13 Sept. Naar wij vernemen, voldoet de stoombaggermolen, die thans in de Norgervaart
voor de heeren de Vries werkzaam is, niet aan de verwachting, die men er van koesterde. Terwijl de
aannemers dachten daarmede alle modder en zand uit het vaarwater te kunnen verwijderen en geheel
op diepte te kunnen krijgen, schijnt het tegenovergestelde waarheid te zijn. Eerst ging het goed, maar
bij het huis van H. Douwsma gekomen, konden de schepemmers het harde zand niet loskrijgen,
niettegenstaande herhaalde pogingen daartoe werden aangewend, die telkens mislukten. De machine
is toen naar voren getrokken op een andere plaats, waar zij nu hare werkzaamheden verrigt.
“Smilde I”.
De Stoombootdienst tusschen SMILDE en ASSEN v.v. wordt Zaturdag 16 September a.s., ’s avonds,
GESTAAKT.
DE DIRECTIE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1882

Smilde, 13 Sept. Ondanks het slechte weder was de aanvoer op onze jaarmarkt vrij ruim. Vooral
schapen en geiten werden aangeboden en gevraagd. De prijzen waren hoog. Varkens waren iets lager.
In koeijen ging weinig om.
Het gunstige weder in den namiddag werkte de kermisvreugde zeer in de hand. De traditioneele
“mallemolen”, die bijna altijd present is op haar post, schitterde echter ditmaal door hare afwezigheid.
Ter vergoeding was er eene tent, waarin allerlei akelige gebeurtenissen “getrouw naar de natuur” zeer
plastisch en bijzonder prachtig ter aanschouwing werden aangeboden. Men zag er de Engelschen klap
krijgen op den Majuba-berg, men zag er “de Adder” vergaan, men zag er den brand van het
Ringtheater te Weenen, - kortom men zag er alles, wat maar “vreeselijk mooi” mag heeten. En men
zag het voor 5 of 10 cent. ‘t Was “schandelijk” goedkoop, beweerde de vertooner.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 SEPTEMBER 1882

VEENPUTTEN.
Smilde en Appelscha.
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA is voornemens in December
Veenputten te verhuren
in zijne Veenderij te Smilde en Appelscha.
Inlichtingen bij ALBERT JOFFERS, Veenbaas te Smilde.
Boekweitenveen – Smilde.
Notaris VAN ECHTEN zal, op
Maandag 25 September e.k.,
des avonds om 7 uur, bij de wed. HOMAN te Smilde, publiek verhuren:
DRIE PERCEELEN

Boekweitenveen
in het Haler-Mandeveen, ten Zuid-Westen van den weg naar Halen, ten verzoeke van Mr. Mr. L.
OLDENHUIS GRATAMA.
Aanwijs op het veld, op Zaturdag 23 September e.k., des morgens om 10 uur, door ALBERT JOFFERS.

