blad 1856s
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 8 OCTOBER 1856

Bij BRIEVEN VAN MEERDERJARIG-VERKLARING, door den Hoogen Raad der Nederlanden op den
12den September 1856 verleend, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 25sten September 1856,
No. 57, en geregistreerd te ’s Gravenhage den 2den October daaraan volgend zijn aan JANSIEN
MARGRIETHA DE HAAN, zonder beroep, wonende te Smilde, gegeven al de REGTEN bij de Wet aan
Meerderjarigen toegekend, behoudens de bepaling van Art. 478 van het Burgerlijk Wetboek.
Geschiedende hiervan openbare aankondiging ter voldoening aan art. 486 van hetzelve Wetboek.
’s Gravenhage den 4 October 1856
G. VAN DER JAGT. WZ.
procureur bij den Hoogen Raad

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 OCTOBER 1856

Smilde, 9 Oct. Gister avond kwamen eenige jongelui uit Appelscha per snik van de Dwingeloër
kermis. Bij de Wittewijksbrug verlieten zij de schuit, maar waren naauwelijks aan de wal, of er
ontstond tusschen hen en eenige jongens van Smilde een zeer hardnekkig gevecht, ’t welk wel geene
menschenlevens heeft gekost, maar toch vrij wat builen en plekken heeft nagelaten. Vervolgens moet
de knecht uit de Nieuwe Veenhoop, die met een bok (klein vaartuig) meubels uit de Scheid haalde, in
de wijk geworpen en mishandeld zijn. Naar men verneemt, wordt er proces-verbaal van opgemaakt en
zijn heden avond eenige getuigen verhoord.
BAL.
Te SMILDE op WOENSDAG den 22 October in de Zaal van den logementhouder H. RONNER.
entree voor HEER en DAME 49 Cts.
Aanvang ’s avonds 7 uur.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 15 OCTOBER 1856

Smilde, 11 Okt. Van alle kanten hoort men thans, dat de landerijen tegen enorm hooge prijzen
worden verkocht. Maar niet alleen worden ze zoo duur verkocht, zij worden ook duur verhuurd, zoo
als gisteren avond bij de verhuring van het kerkvoogden land alhier is gebleken. ’t Geen vroeger f 16,en f 198,- per jaar opbragt is thans voor f 95,- en f 388,- verhuurd en door elkaar het bunder voor ruim
f 71,-. Wanneer men hierbij in aanmerking neemt, dat het geen groen- maar bouwland is, en voor zes
achtereenvolgende jaren is verhuurd, moet men dan niet bekennen, dat het bijna inkoopsprijs is en met
belangstelling vragen; hoe zullen de menschen het er uit maken?
- Men verneemt, dat onze burgemeester J. VITRINGA DE WAL zijn ontslag als burgemeester heeft
aangevraagd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 18 OCTOBER 1856

Smilde, 16 Okt. Dat ’t vergraven der hooge veenen en ’t ontginnen der daardoor ontblootte
ondergronden eene nijverheid is, rijk in gevolgen, daarvan kan ook de Smilde ten bewijze strekken.
Voor ongeveer tachtig jaren eene woeste, onafzienbare veenmassa, is ze thans een der schoonste
dorpen van Drenthe; door vaart en straatweg doorsneden, telt ze ruim 5000 inwoners, met aanzienlijke
en uitmuntende veestapel. En dat de boerderij er op groote schaal wordt gedreven, daarvan kan ten
bewijze dienen, dat de heer E. Tonckens een zestigtal bunders bouw-, wei- en hooiland heeft, 5
paarden en 34 stuks rundvee houdt, en gewonnen heeft 100.000 ponden hooi, 172 viemen rogge, 86
viemen haver, 29 viemen paardeboonen, 6 viemen garst, 6 viemen tarwe en 1400 hok boekweit: alles
op eigen land, dat hij bezig is nog aanmerkelijk door ontginning te vermeerderen.

