
blad 1876g 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 MAART 1876 
 

Smilde. 

Op Dingsdag 7 Maart 1876, 

’s avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND, publiek worden verkocht: 

Twee kampen Land, 

in het 4
e
 Blok, op Plaats 17, N.W.zijde der Hoofdvaart te Smilde, ten vorigen jare aangekocht als 

kampen nos. 7 en 12 van wijlen JANNES NUIS.   Notaris: mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 MAART 1876 
 
Smilde, 3 Maart. Van tijd tot tijd vertrekken van hier arbeiders naar Nieuw-Amsterdam. In de laatste 

14 dagen zijn weder eenige gezinnen op reis gegaan naar dat Drentsch Californie. De grootere 

dagloonen en betere vooruitzigten op werk zijn daarvan de oorzaak. De turfveenen worden hier van 

jaar tot jaar minder, waardoor het bestaan der veenarbeiders wisselvalliger wordt. Daarentegen is het 

landaanmaken in vollen gang. Ondergronden, die nog voor  weinige jaren woest en onbewerkt 

daarheen lagen, zijn in vruchtbare landouwen herschapen wat op den duur welvaart en vooruitgang 

doet ontstaan. Voor fabriekwezen is men hier nog niet wakker genoeg. Er ontbreekt 

ondernemingsgeest. Het is te hopen, dat op het gebied van industrie ook gelukkige veranderingen 

mogen komen en de geldmannen hun kapitaal daarvoor beschikbaar willen maken, in hun eigen 

belang en in dat van hunne medemenschen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 MAART 1876 
 
Smilde, 6 Maart. Door den aanhoudende regen van de laatste weken ziet het er hier in de veenen zeer 

treurig uit. Niet alleen is de te velde staande turf soms haast niet te bereiken, maar ze is ook zoo nat, 

dat er eene groote massa moet worden verwerkt, om eene lading drooge magtig te worden en een 

groot deel als voorloopig onbruikbaar moet blijven liggen. ’t Is te hopen, dat het weder spoedig 

verandere, opdat er niet nog grootere schade worde aangerigt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8  MAART 1876 
 

Zeemilitie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen door dezen de lotelingen, ligting 1876, die 

bij de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich tot dat einde in den loop dezer maand ter 

gemeente-secretarie aan te geven.     EBBINGE. Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Veen en Ondergrond, 

Smilde. 

Op Dingsdag 14 Maart 1876, 

des avonds te 7 uur, zal, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde, bij inzate, en op Woensdag den 22sten 

Maart daaraanvolgend, ten huize van J.H. WIND bij palmslag, publiek worden verkocht: 

Een Dwarsplaats VEEN en ONDERGROND, zijnde Plaats no. 41, aan de Grietmanswijk te Smilde, 

groot 7 h., 50 a., 10 c. 

Het daarop aanwezig BOVENVEEN zal afzonderlijk, in perceelen, worden geveild. 

Ten dage van den palmslag zal publiek worden verkocht: 

De op Plaats 41 te velde staande TURF en een opene PRAAM met ZEIL en TREIL en alle OPGOED, 

bevaren wordende door den Schipper DE ROO. 

De te velde staande TURF zal, ’s morgens te 11 uur, op 22 Maart op het Velde worden ingezet. 

Alles ten verzoek van de Erven wijlen den Heer R.W. KIJMMELL te Peize. 

Mr. H. VAN LIER, 

G.H. EBBINGE WUBBEN, 

Notarissen. 


