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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 29 JANUARI 1884

VEEN en TURF.
Smilde.
Op Vrijdag 1 Februari 1884,
des avonds te zeven uur, ten huize van HENDERIKUS DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde,
publieke verkoop, zonder naderen palmslag, van:
eenigen perceelen
Bovenveen,
gelegen op plaats 8, achter F. WOPPENKAMP in het zesde blok te Smilde en plus twintig dagwerk
zwarte Turf,
aanwezig op het Veen achter J. BOXMA, ten verzoeke van de Heeren JAN W. DE VRIES, H. ELEVELD
en c.s.
De TURF zal op den dag van verkoop, des namiddags te 2 uur, op het Veld vooraf worden ingezet.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 JANUARI 1884

Smilde, 29 Jan. In de raadsvergadering van heden zijn de volgende onderwijzers benoemd: in de
school te Bovensmilde C. Supheert te Wijster, in die te Kloosterveen M. Schipper te Huizen en in
die te Hoogersmilde B. Hofstee te Hallum.
Hijkersmilde, 28 Jan. Het zanggezelschap, onder leiding van den heer J. Eikema, vierde dezer
dagen feest. Aan den directeur heeft men gisteren een prachtige dirigeerstok en een gouden ring
geschonken.
OMNIBUSDIENST.
Smilde – Assen v.v.
TWEEMAAL DAAGS DIENST,

(behalve Zondags).
VERTREK:
van Smilde,
Logement VEENHOOP,
’s morgens 6.45 uur.
’s middags 2 uur.

van Assen,
Hotel KUIPERS,
’s morgens 9 uur.
’s middags 4.30 uur.
De Ondernemer,
WIND.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 JANUARI 1884

Smilde, 31 Jan. De landbouwer J.R., wonende aan de Beilervaart, verzocht gisternamiddag twee
vrienden uit deze gemeente met hem op zijn wagen plaats te nemen, waaraan zij voldeden. Door de
een of ander oorzaak werden de paarden schichtig (het was reeds duister) gingen aan het hollen en
vlogen met allen die er zich op bevonden in de diepe hoofdvaart. De menschen wisten zich uit het
water te werken, terwijl men de beesten hulp bood en alles zoodoende nog al goed is afgeloopen.
Alles ging spoedig in zijn werk, anders had die zaak niet zulk een gunstig gevolg kunnen hebben.
Den 2den Februari 1884 hopen onze geliefde ouders
HARM HOLST EN GEESSIEN DE WIT
hunne 35jarige Echtvereeniging te vieren.
Smilde.
Hunne dankbare kinderen.
De ondergeteekende verklaart, dat NIET hij het is, die veroordeeld is door den Heer Kantonrechter te
Assen, wegens overtredingen der Wet op de Maten en Gewichten.
Smilde, 30 Jan. 1884.
J. VENNINK GZ.

