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-Nu de knechten weder bij de schippers in dienst zijn getreden komt hier weder wat levendigheid in
de vaart. Onze zeevarenden schijnen echter nog niet veel drukte aan den dag te leggen, omdat hunne
schepen nog voor het grootste gedeelte aan den wal liggen. Dat wij dezen winter nog weinig
vriezend weder hadden en de brandstoffen dientengevolge niet spoedig geruimd zijn, zal wel de
hoofdoorzaak wezen. Enkele turfschippers zijn met hunne pramen naar de velden gestevend, om ze
te doen vullen en dan de Hollandsche steden op te zoeken.
Ingezonden stuk.
Binnen weinige jaren zijn te Smilde van rijkswege solide en fraaije ijzeren draaibruggen gelegd, ter
vervanging van de houten. Hierdoor zijn de houten ophaalbruggen, die gevaarlijk werden, voor het
grootste deel verdwenen. Onze Gemeenteraad schijnt echter in dit opzigt niet zoo liberaal te zijn;
getuige het volgende. Onze burgemeester of het dagelijksch bestuur stelde onlangs in de
raadsvergadering voor, om bij de Kijmmelsbrug aan den straatweg van gemeente-wege een lantaarn
te plaatsen, met het oog op het gevaar bij donkere nachten. Het voorstel werd echter verworpen.
Evenwel zal aan hen, die uit eigen beurs eene lantaarn bij bruggen of draaijen willen plaatsen,
petroleum van gemeente-wege wordeen verschaft.
Q.
Wegens huwelijk van de tegenwoordige, wordt tegen 1 Mei verlengd een
HUISHOUDSTER,
bij J.S. KRAMER Az.,
Bakker te Smilde.
Smilde.
BOELGOED.
Op Donderdag 15 Februarij 1877,
des morgens te 10 uur, publieke verkoop, ten huize een ten verzoeke van de Wed. J. BLOMSMA, bij
de Meestersbrug te Smilde, van:
Drie Paarden,
van 2, 8 en 12 Jaar, vier KOEIJEN, waaronder aanstaande te kalven, twee dragtige MOTTEN, een
voorraad STROO en MEST, 40 hectoliter AARDAPPELEN, 20 hectoliter HAVER, beslagen WAGEN,
PLOEG, EEGDE, WINDE, KARN en verdere BOER- en MELKGEREEDSCHAPPEN en eenige
Huismeubelen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
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Smilde, 12 Febr. Niet zelden wordt op vergaderingen van belangstellenden in den landbouw de staf
gebroken over ’t bedrijf van de bouwboer; men doet het dan voorkomen alsof van ’t groenland en
van dat alleen, alle heil is te verwachten. Voor eenige jaren was men hier ook van dat gevoelen,
maar langzamerhand is men er van teruggekomen, zoodat bouw bij velen de hoofdzaak is geworden.
De meeste boeren echter verdeelen hun land en leggen zich eveneens toe op de veeteelt. Men
verzekert ons, dat deze handelwijze over ’t algemeen het best bevalt, maar dat men toch, zoo de
vraag werd gesteld “landbouw of veeteelt?” aan ’t eerste de voorkeur zou geven.
Vooral de boeren, die uit de provincie Groningen naar deze streken zijn overgekomen, hebben er
veel toe bijgedragen, dat het bouwbedrijf hier zeer is uitgebreid.
Als een bewijs hoe de prijzen van den grond hier stijgen deelt men ons mede, dat den landbouwer
D., voor 4 kampen land, te zamen ruim 2½ H.A. groot, te vergeefs f 4000 is geboden.

