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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JULIJ 1866 
 

VERKOOPING 

van Huismeubelen. 

Op Woensdag den eerste Augustus a.s., des middags te 12 uur, ten verzoeke van de Erven van Wijlen den 

Heer L. NIJENBANDRINGH, ten huize van P. BOSCH, Korenmolenaar bij de Veenhoopsbrug te Smilde, van: 

1 mahoniehouten LINNENKAST, dito CHIFFONNIèRE, dito TAFEL, voorts  STOELEN, TAFELS, BEDDEN, 

BLIK-, KOPER-, GLAS- en AARDEWERK, en hetgeen verder tot een nette INBOEDEL behoort, en te 

voorschijn zal worden gebragt. 

Posten van f 2, - en daar beneden moeten contant worden betaald. 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 

ROGGE. SMILDE. 

Op Dingsdag 31 July 1866, ’s middags te 4 uur, publieke verkoop te Smilde van p.m. tachtig vijm ROGGE, 

staande in het 3
e
 blok Noord-Westzijde der Hoofdvaart te Smilde, ten verzoeke van den heer E. 

TONCKENS aldaar. 

Zamenkomst bij de Grietmanswijk, van welke zijde de verkoop zal beginnen. 

         Notaris mr. H. VAN LIER 

ROGGE. – HAVER. 

LANDVERHURING. – SMILDE. 

Op Woensdag 1 Augustus 1866, ’s middags te 3 uur, publieke verkoop van p.m. honderd twintig vijm 

ROGGE en twee bunders HAVER, staande bij het Schapenhok te Smilde; - voorts, na afloop van dien 

verkoop, ten huize van den Logementhouder J. WIND, verkoop van de NAWEIDE, benevens verhuring voor 

een jaar van 4 kampen LAND op het Noorden te Smilde; - alles ten verzoeke van  Mevrouw de Wed. 

TONCKENS te Westervelde, gemeente Norg. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

Op aanstaande Woensdag den 1 Augustus 1866, des namiddags om 4 uur, ten verzoeke van de Heeren 

WESTRA, 

publieke verkoop 

van 4 kampen in hokken staande ROGGE op de Dukersloot en van Lierswijk. 

Te beginnen op de Dukersloot. 

       A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 JULIJ 1866 
 
+ Smilde, 28 Julij. “De wereld gaat vooruit’ is in de tweede helft der negentiende eeuw als ’t ware een 

“stopwoord” geworden; niet alleen in het uitvinden van moordtuigen, om in de kortst mogelijken tijd het 

grootst mogelijk aantal medemensen naar de andere wereld te zenden; maar ook op het gebied van kunsten 

en wetenschappen en op dat der nijverheid. Dingen, waaraan men vroeger hoegenaamd geene waarde 

toekende, worden thans productief gemaakt, en brengen een niet aanzienlijk sommetje in de beurs. Nemen 

we maar eens de kleine biezen of zoogenoemde russchen. Bij scheepsladingen worden ze van hier ter 

fabricatie verzonden. Alle dagen gaan hier toch zeker wel een 25tal personen veldwaarts, die met 

russchensnijden op hun gemak van f 0,85 tot f 1,00 per dag verdienen. Rekent men dit nu over 4 à 5 

weken, zoo als het snijden gewoonlijk duurt, dan kan men veilig aannemen, dat er in dien tijd wel voor f 

600 door de gezamenlijke snijders wordt verdiend. En wanneer die russchen nu in plaats van ze naar 

elders te verzenden, hier verwerkt werden, dan zouden ze nog vrij wat meer voordeel voor de plaats 

opleveren. 

Zou daartoe geene mogelijkheid bestaan? 


