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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 17 MEI 1884 
 
Smilde, 16 Mei. Gisteravond om ongeveer 6 uur geraakte het vaartuig van den beurtschipper A. 

Smit, op de terugreis naar Assen, hier in de hoofdvaart vast tegen een ander geladen schip. Na lange 

vergeefsche pogingen om elkaar te passeeren besloot men eindelijk den arbeid te staken, om 

hedenmorgen met nieuwen moed weder te beginnen. Reeds tijdig toog men aan het werk, doch alle 

moeite was tevergeefsch. Inmiddels kwam ook beurtschipper Boer opdagen, die zich gedwongen 

zag zijn vaartuig op te houden, tot beide schepen, die onbewegelijk naast elkander lagen, waren 

losgeraakt. Om zoover te komen, moest Smit zijn schip achterwaarts laten slepen tot eene mindere 

ondiepe plaats was opgespoord. 

De toestand der hoofdvaart wordt hoe langer hoe treuriger: “’t Is een kikkersloot, “ verzekert de 

schipperij, die in arrenmoede vraagt, waarom de minst ondiepe plaatsen, waar men elkander nog kan 

passeeren, niet door paaltjes of hoe dan ook worden aangegeven. 

-In de laatste weken is hier zooveel vraag naar eetaardappelen geweest, dat van overvloed geen 

sprake meer kan zijn. Menig landbouwer is totaal uitverkocht, en zij, die nog geen voorraad hebben, 

beginnen aan prijsverhooging te denken. Voor minder dan f 1,50 per mud wordt niet meer geleverd. 

Voor de talrijke bewijzen van belangstelling ondervonden bij de herdenking van onze vijftigjarige 

Echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank. 

Smilde, 26 Mei 1884.        C. FLEDDERUS. 

J. FLEDDERUS-OORTWIJN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 MEI 1884 
 

Getrouwd:          M.  DE JONGE 

en 

T. VENEKAMP. 

Smilde, 15 Mei 1884. 

Verkooping van Dennenboomen, 

Op Vrijdag 23 mei 1884, 

namiddags een uur, zullen, ten verzoeke van den Wel Ed. Gestr. Heer G.F. SERVATIUS te Assen, 

worden verkocht: 

ONGEVEER 

1500 Dennenboomen, 

gekapt liggende in het Eekhoutsblok te Smilde, zeer geschikt voor Spanten, richelwerk enz. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 
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DINSDAG 20 MEI 1884 
 

MARCUS KRAMER  te Smilde bericht, dat hij zijne zaak als Vrachtrijder op Assen heeft 

overgedaan aan MARTEN SCHANS. Onder dankbetuiging voor het genoten vertrouwen beveelt hij 

zijn opvolger in de gunst van het publiek aan.      M. KRAMER. 

De ondergeteekende MARTEN SCHANS, verwijzende naar bovenstaande advertentie, beveelt zich 

minzaam bij het geëerde publieke aan, belovende eene prompte en eerlijke bediening. Hij is 

voornemens alle dagen te rijden. Vertrekt van Assen niet later dan drie uren des namiddags. 

Goederen te bezorgen bij SIEBRAND SCHEFFERS. 

Smilde, 19 Mei 1884.         M. SCHANS. 

Smilde, 21 Mei. Hedenmorgen, toen de vrouw van Reinder de Jonge, arbeider alhier, aan de 

hoofdvaart bezig was om goed op te spoelen, heeft zij waarschijnlijk het evenwicht verloren, zoodat 

zij in het water viel. Op haar hulpgeroep mocht het Hendrikus Boonstra, die aldaar in de 

onmiddelijke nabijheid aan ’t werk was, gelukken haar uit hare benauwde positie te redden, zoodat zij 

spoedig weder op het doge was en er met een nat pak en den schrik is afgekomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 MEI 1884 
 


