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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 NOVEMBER 1875 
 
Smilde, 26 Nov. In het begin der vorige week arriveerde hier op het alleronverwachtst de heer L. 

Joffers, zoon van den verveener Albert Joffers alhier, die voor ongeveer acht jaren naar Amerika was 

vertrokken, om daar fortuin te maken. Het schijnt, dat het hem daar nog al goed is gegaan. Hij is 

voornemens den winter bij zijne ouders te vertoeven en in het voorjaar weder naar Grand-Rapids in 

Staat Migichan, de plaats van zijn verblijf, terug te keeren, van waar hij in den tijd van drie weken 

de reis herwaarts heeft gemaakt. Volgens zijne verklaring kunnen menschen, die de Engelsche taal 

kunnen spreken en eenigzins ontwikkeld zijn, daar beter vooruit komen dan hier te Lande. Ieder is 

daar in de gelegenheid zich met dierlijk voedsel te voeden, daar vleesch en spek zeer goedkoop zijn  

en er de hoofdschotel uitmaken. Voor jonge menschen is het dus niet te ontraden, wanneer zij op 

vooruitgang zijn bedacht, om in de nieuwe wereld hunne tenten op te slagen. 

Smilde. 

Op Zaturdag 4 December 1875, 

des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement DE VEENHOOP, bij den Heer WIND te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

1
e
. Voor den Heer C.L. IJZENDIJKE te Smilde ruim een halve  

Kamp Eiken Schelhout 

en eenige wallen WEEKHOUT, gelegen op de 2
de

 Plaats bij de Grietmansbrug te Smilde, aanwijzer: 

ALBERT SNIPPE. 

2
e
. Voor den Heer W. VAN VEEN aldaar, 3 kampen 

EIKEN SCHELHOUT 

en 2 perceelen WEEKHOUT, gelegen op de Molenwijk te Smilde, aanwijzer: ALBERT SNIPPE. 

3
e
. Voor den Heer A. W. WESTRA VAN HOLTHE te Oldengaerde, 

3 kampen Weekhout 

op de Meesterswijk, in het 3
de

 blok, aanwijzer: ALBERT BOXMA. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 DECEMBER 1875 
 
Smilde, 29 Nov. Het regt van tolheffing bij den tolboom aan den Norgervaartsweg alhier is aan den 

tegenwoordigen pachter Jan Post  als hoogste inschrijver gegund voor de som van f 303 per jaar. Er 

was mede ingeschreven door Folkert Post f 260, Hielke Lingstra f 255.96 en Jacob Alberts Zwier  

f 250.50. De vorige drie jaren was deze tolboom verpacht voor f 208.66 per jaar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 DECEMBER 1875 
 
Smilde, 1 Dec. Eenige heeren alhier stellen pogingen in het werk, om eene vereeniging op te rigten, 

die zich ten doel stelt, door voordragten, verspreiding van kennis enz. ten nutte der ingezetenen 

werkzaam te zijn. Door eene lage contributie hopen ze op de toetreding zoo algemeen mogelijk te 

maken. Wenschelijk zou ’t zijn, dat de bedoelde vereeniging tot stand kwam; te meer, daar onder de 

oprigters mannen voorkomen, die tot verschillende partijen behooren, zoodat we iets kunnen 

verwachten dat voor ieder bruikbaar is. 

Smilde. 

Op Vrijdag 17 December 1875 

zullen, des avonds te 7 uur, in ’t Logement van den Heer J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden 

geveild: 

Twee Dwarsplaatsen 

Bouw- en Groenland, Boschgrond en Ondergrond, gelegen tusschen de Grietmans- en 

Meesterswijken, in het 4
de

 Blok, Plaatsnummers 18 en 19, te zamen groot 18.57.80 centiares, 

afkomstig van den Heer J. DIJCK FLEDDERUS te Oldeberkoop, toebehoorende aan en ten verzoek van 

den Heer L. J. VAN HASSELT te Smilde. 

Jhr. Mr. A. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


