blad 1876j
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 APRIL 1876

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In uw blad van 5 deze spreekt gij van hulponderwijzersnood, predikantennood en in ’t verschiet
doctersnood. Predikantennood hebben we hier niet, wij hebben vier; doctersnood ook niet, wij
hebben er twee; hulponderwijzersnood, ja, daar deelen we ook al in; wij moeten er vier hebben en
bezitten er maar twee. Maar wij hebben hier nog een andere “nood”: die is kuipersnood. Smilde telt
eene bevolking van ruim vijf duizend zielen en, zoover we weten, hebben we geen enkelen kuiper.
Dit is waarlijk al heel lastig. Wij gelooven, als hier zich eene flinke kuiper zette, dat die zijn brood
hier wel zou kunnen verdienen.
Dat bovenstaand regelen daartoe mogen medewerken is de wensch van
UEd. dw. dnr.
Smilde, 6 april ’76
M.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 APRIL 1876

SMILDE.
Op Dingsdag 18 April 1876,
des namiddags te 2 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van de Weduwe J. KLOK en Zoon te
Hoogersmilde, publiek, op boelgoedconditiën, worden verkocht:
Een PAARD,
vier MELKKOEIJEN, een overdekte WAGEN, een breed beslagen DITO, een dragtige MOT en een vet
VARKEN, 10 Drentsche SCHAPEN, 10 Kippen en Haan, 3000 pd. STROO, PLOEG, EEGDE, KARN,
BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN,
MOBILIA, als:
GLADDE KAST, KLOK, SPIEGEL, TAFELS, STOELEN enz. enz.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
SMILDE.
Na afloop van het BOELGOED voor de Weduwe KLOK te Oude Smilde,
op Dingsdag 18 April e.k.,
zullen, aan de Leembrug aldaar, publieke worden verkocht:
1e. Eene lading HOUT,
waaronder PLANKEN, SCHOBBEN, SCHALEN, RIGGELS enz. enz.
2e. Eene lading best HOOI.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 APRIL 1876

Smilde, 16 April. De collecte ten behoeve van den watersnood, voor eenige dagen langs de huizen
alhier gehouden, heeft opgebragt de som van f 222,38.
Smilde, 17 April 1876. Heden overleed, zacht en kalm, tot bittere droefheid van mij, mijne kinderen
en behuwdkinderen, mijn dierbare echtgenoot ENGBERT DE VRIES, in den ouderdom van ruim 63
jaren.
Weduw. DE VRIES-KOOPS

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 24 APRIL 1876

Smilde, 21 April. Van tijd tot tijd vestigen zich hier landbouwers uit de provincie Groningen,
welke, hetzij door aankoop of door huur, in het bezit komen van vele stukken grond. Daar zij voor
het grootste gedeelte goed bemiddeld zijn en hunne beurs niet ontzien om mest te koopen, wordt de
welvaart dezer plaats hierdoor niet weinig verhoogd. Ook onze, reeds een groot jarental hier
wonende, grondbezitters leggen zich op de exploitatie van landerijen bijzonder toe, terwijl de
veenderijen allengskens tot het verledene zullen behooren.

