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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 NOVEMBER 1864 
 
+ Smilde, 18 Nov. Naar men verneemt, is gisteren, op de vaart te Hoogersmilde, een praam, geladen met 

blaauwe turf, gezonken, toen de van Zwolle komende stoomboot haar passeerde. Of de boot hiervan de 
oorzaak is, willen we niet beslissen; maar dat zij wel wat voorzigtiger kan varen, wordt door velen erkend en 

ook gewenscht; de palen bij de leembrug en het schut bij Schenkel, die, naar men zegt, vrij wat geleden 

hebben, zetten aan dezen wensch kracht bij. Een klein kind, toebehoorende aan den schipper van 
bovengenoemde praam, was bijna verdronken. 

 

In de maand December aanstaande, zal te Smilde, ten huize van den Heer L. POLAK, wegens vertrek naar 

elders, publiek  

worden verkocht: 

Een voor twee jaar nieuw getimmerde BEHUIZING, bevattende 4 KAMERS, VOORHUIS en KELDER, tot het 
doen van allerlei affaires zeer geschikt en gunstig gelegen te Smilde aan de Drentsche Hoofdvaart. 

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 22 NOVEMBER 1864 
 

 + Smilde, 21 Nov. Naar we vernemen, valt de proef van machinale turfbereiding, het jaargetijde in 

aanmerking genomen, vrij goed uit. Graauw- en zwartveen wordt door elkaar vermengd en men verkrijgt 
turf, koolzwart, veel gelijkende op kleine zwart gebakken broodjes, die nu verder kunstmatig worden 

gedroogd. Volgens ’t zeggen van den directeur, kunnen ze met de stoommachine, in gunstig jaargetijde, 

honderd duizend stuks per dag vervaardigen. 

+ Smilde, 18 Nov. De varkensziekte wordt te Hooger-Smilde niet erger, in den laatsten tijd zijn er maar 

weinige gestorven. De ziekte heeft, voor zooverre wij gehoord hebben, tot dusverre geene vette maar alleen 

loopvarkens getroffen. 

Leest dit. 

Al wie iets te VORDEREN heeft van mijn persoon, wordt verzocht, om vóór den eersten Januarij 1865 de 

REKENING in te dienen aan den Heer A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris te Assen, welke met 

honderd pct. zal worden uitbetaald. 
Smilde den 20 November 1864         UEd. dienaar, 

           L.POLAK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 DECEMBER 1864 
 

ER WORDT GEVRAAGD: 

Een BAKKERSKNECHT, zijn werk grondig verstaande, om dadelijk of op den 1 Januarij 1865 in dienst te 
treden. 

Smilde, 1 Dec. 1864          D. TISSING 

Brieven franco, doch liefst in persoon. 

Op Dingsdag den 13 December 1864, ’s avonds te 7 uur, zullen te Smilde in de Nieuwe Veenhoop, bij R. 

BERKENBOSCH, publiek  

WORDEN GEVEILD: 

1
e
. Een BEHUIZINGE en bijgelegene kampen Land en ONDERGROND, voorts een perceel TURFVEEN op de 

Meesterswijk te Smilde gelegen, kadastraal in sectie K nos. 659 en 660, groot B. 3.81.10, benevens twee 

bunder BOEKWEITENVEEN in het Kolonieveld, een en ander behoorende aan de Erven R. VOS. 

2
e
. Eenige kampen LAND te Smilde, behoorende aan H.J. DE VRIES, Beurtschipper te Emmen. 

          Notaris Mr. H. VAN LIER 


