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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 JUNI 1883

Smilde, 20 Juni. In no. 140 der Prov. Dr. en Asser Courant werd van hier bericht, dat in hun
tuin van den heer A.H. Sol kool staat van 14 à 15 decimeter middellijn. Thans kan men als
een bizonderheid van hier melden, ondanks het schrale weer en de aanhoudende droogte, dat
door den heer C. Polling alhier gister nieuwe aardappelen uit zijn tuin zijn gerooid en den
heer burgemeester alhier zijn aangeboden.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 22 JUNI 1883

Smilde, 20 Juni. Door den slager D. Magnus alhier is van den landbouwer R.J. Suir te Bovensmilde
een Friesch schaap aangekocht, dat, schoon nog slechts een jaar oud, het enorme gewicht had van
niet minder dan 194 halve kilogrammen.
Friesche schapen van zoo’n kolossale zwaarte komen zeker uiterst zelden voor.
Ingezonden stuk.
Smilde, 20 Juni.
Het woord tentoonstelling en de dag van 7 September hoort men hier telkens uit ieders mond. En
geen wonder. Die dag zal voor onze woonplaats een der belangrijkste zijn sedert haar ontstaan. In
groote en kleinere kringen hoort men nu reeds druk plannen bespreken van feestelijkheden, die men
daar aan verbinden moet. Over een schoolfeest spreekt en droomt nu de jeugd. Er is m.i. geen ander
feest denkbaar waarbij jong en oude meer geniet. Maar laat men niet vergeten, dat de jeugd, die de
schoolbanken verlaten heeft, graag zak-, boegspriet- of plankloopt. Ook hebben we genoeg
“janmaats” voor het mastklimmen en om ’t natte pak durven ze wel kuipsteken enz. Als “Jan Salie”
nu maar niet voorzit en alles aan een paar belangstellenden overlaat, zeggen enkelen. Gekheid!
Smilde bezit mannen genoeg, die ’t initiatief tot feestelijke viering zullen nemen. De
belangstellenden zullen wel door een ruime gift toonen (er moeten natuurlijk gelden bijeengebracht
worden), dat hun niet alles behoeft aan te waaien.
V.
Heden is van een welgeschapen zoon bevallen HEILTJE WINTERS, geboren JOFFERS.
Smilde, 19 Juni 1883.
Volstrekt eenige kennisgeving.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 23 JUNI 1883

Smilde, 22 Juni. Het turfgraven is hier en in het naburige Appelscha weldra voor een jaar achter den
rug en daarmede de grootste verdiensten in het veen voor de mannen geëindigd. In laatstgemelde
plaats vragen zij zich af, werwaarts zich te begeven, omdat de kring hunner bewoning, wegens het
weinige land, niet in hun bestaan kan voorzien. Zoo vertrekken Zaterdag 30 e.k. een zes-en-dertig tal
naar Nieuw-Amsterdam, met spade en houweel gewapend, daar zij, ingevolge bekomen informatiën,
die onmiddelijk kunnen gebruiken, terwijl weder anderen zich naar den Frieschen kleiboer begeven,
om hem bij het maaien en hooien behulpzaam te zijn. Wegens het schrale en drooge voorjaar kunnen
in de graslanden evenwel niet zooveel arbeiders gebruikt worden als in vorige zomers, hetwelk reeds
eenigen ondervonden hebben, die onverrichter zake zijn teruggekomen. Uit deze gemeente
vertrekken maar enkele hoofden van gezinnen en jongelingen, daar hier geen gebrek aan werk is en
velen altijd vast bij den baas of meester aan den arbeid zijn.
Op Maandag 25 Juni a.s.,
des avonds 6 uur, zullen, in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer D.L.J.
KIJMMELL aldaar, worden verkocht:
2 kampen KLAVER
op plaats 33, achter JAN VAN POLEN op de Jonkerswijk.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

