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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 MAART 1867 
 
+ Smilde, 2 Maart. Was het te verwachten, dat het in de velden zeer nat zou wezen en er weinig drooge 

turf zou zijn, geschikt voor de fabriekanten om in ’t voorjaar op te doen, die verwachting wordt niet 

gelogenstraft. Is men begonnen de turf per dagwerk f 4 à f 5 hooger te verkoopen; de prijs stijgt thans 

nog bij de dag, doordien de geringe voorraad drooge turf ras is opgeruimd. Berigtgever dezes was dezer 

dagen ooggetuige, dat voor scherpe turf, die ’t voorgaande jaar voor f 26 het dagwerk werd verkocht, nu 

werd betaald met f 36 per dagwerk. Het is dus wel te hopen, dat het voorjaar droogte aanbrenge, opdat 

niet onze haard en kagchelturf bezwaard worde met een last, die nog zwaarder drukt dan de accijns ooit 

gedaan heeft. – Wij vernemen, dat ook te Hoogeveen de prijs van de turf aanmerkelijk stijgt. 

Op Zaturdag den 9 Maart a.s. des avonds te 7 uur, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND te 

Smilde, ten verzoeke van den Heer HENDRIK LEEMBOER te Uffelte 

zal worden geveild, 

en, bij genoegzaam bod, onmiddelijk worden toegewezen: 

Een HUIS, verhuurd in twee woningen, zeer geschikt voor neringdoende, met bij gelegen BOUW- en 

WEILAND, aan den straatweg bij de Leembrug te Smilde, te zamen groot p.m. 4 bunders, in gebruik bij 

HARM HAASJES. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 MAART 1867 
 
+ Smilde, 10 Maart. Niet minder dan drie en veertig personen hebben in de verloopene week belijdenis 

des geloofs bij onzen geachten predikant H. Doorenbos afgelegd en zijn heden voormiddag door 

Z.W.Eerw. bevestigd. Dat onze leeraar ons binnenkort gaat verlaten, heeft hierop zekerlijk invloed 

uitgeoefend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 MAART 1867 
 
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal, op Woensdag den 20 maart 1867, des morgens om 

elf uur, ten huize van de Weduwe L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten verzoeke van de Erven ALLE 

BRUGGINK en LAMMIGJE BOER, in leven echtelieden te Hoogersmilde c..s. 

publiek bij palmslag verkoopen: 

een Kamp GROENLAND en een stuk BOSCHGROND te Hoogersmilde, een stuk HEIDEVELD en 

ontgonnen GROND met daarop staand HUISJE aan de Beilervaart, een stuk HOOILAND in het 

Hijkervorrelveen, de helft in een DITO stuk daar, bij de Vildersdijk, ½ aandeel in een DITO stuk aldaar 

aan de Beilervaart, een stuk HOOILAND in de Langemade, een DITO stuk in de Oldemade en 1/6 aandeel 

in een DITO stuk in de Oldemade. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 MAART 1867 
 
Op Maandag 25 Maart a.s., ’s middags een uur, zal., bij de woning  en ten verzoeke van den Heer C. 

BLENKEN te Smilde, worden verkocht: 

eene partij afbraak 

als: RAAMKOZIJNEN, PLANKEN, BALKEN en eenige WEEFGETOUWEN, enz. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


