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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 APRIL 1877

SCHUTTERIJ.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke ingezetenen die
op den 1sten Januarij j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1852 geboren zijn), om zich nà
den 15den Mei en vóór den 1sten Junij aanstaande ter Gemeente-secretarie voor de SCHUTTERIJ te
doen inschrijven.
Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verpligt zijn diegenen, welke, ofschoon
vroeger in eene andere gemeente reeds ingeschreven, sedert de laatste inschrijving in de gemeente
Smilde zijn komen wonen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Paspoorten - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de belanghebbenden bekend, dat de PASPOORTEN van de
miliciens der ligting 1872 van het Secretarie kunnen worden afgehaald.
BOELKEN, Burgemeester.
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DINGSDAG 1 MEI 1877

Smilde, 29 April. De schaarschte der woningen heeft hier eene zekere hoogte bereikt,
niettegenstaande er genoegzaam bouwterrein is. Zoo vernemen wij, dat er nog vele huisgezinnen
geen onderdak hebben tegen den naderenden verhuistijd. Nog onlangs werd hier een
hulponderwijzer beroepen, die de betrekkingen reeds had aangenomen, maar daardoor weder moest
bedanken, omdat hij voor zich en de zijnen geen huis te huur kon bekomen. De grondeigenaars
alhier willen liever land ontginnen en veengronden exploiteren, omdat ze vermeenen, dat hierin meer
voordeel is dan huizen te bouwen, daar de materialen en arbeidsloonen zoo hoog in prijs zijn.
- Voor onze veenarbeiders is het tegenwoordig een wel aangename en wel voordeelige tijd; werk en
bij gevolg geld in overvloed. ’t Moge al niet zoo erg zijn als onlangs een arbeider verzekerde met de
woorden: “Muntbiljetties, die hebben bij ons gien weerde, daar stekken de jongens de piepe mit an”,
’t is in allen gevalle zeker, dat van “arme arbeiders” geen sprake behoeft te zijn. Vooral zulke
huisgezinnen, die het goed “aan ’t volk” hebben; waar de vader met 3 à 4 zoons gaat turfgraven en
waar de vrouw en dochters, die zich later met het droogmaken kunnen belasten, nu in ’t veen achter
den kruiwagen loopen, verdienen “geld als water.” ’t Leven van den veenarbeider echter is vol
lotswisseling; zoolang de kinderen klein zijn valt het hem zuur zijn brood te verdienen, maar is die
periode doorgeworsteld, dan komen de jaren van overvloed. Deze gaan echter ook spoedig voorbij;
de zoons en dochters verlaten al ras de ouderlijke woning - gespierde armen zijn hun deel reeds op
ruim 20jarigen leeftijd, waarop dus nog met trouwen te wachten? - en …. de vader en moeder zijn
weêr alleen, maar nu verouderd en verzwakt. Gelukkig zoo ze dit voorzagen en spaarden, toen er wat
te sparen viel.
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Smilde, 1 Mei. De burgemeester heeft, bij wijze van politie-maatregel, de draai over de hoofdvaart
voor het gemeentehuis, omdat die gevaarlijk werd, laten afnemen, waardoor de passage aldaar is
gestremd. De overtogt geschiedt nu met een bootje. Het is te hopen, dat spoedig in die leemte worde
voorzien, daar, behalve het ongerief, de neringdoenden op dat punt groote schade lijden. Door de
aangelanden en eigenaars is reeds eene vergadering gehouden, ten huize van den logementhouder
J.K. Homan, waarin het plan besproken werd, om eene brug te doen leggen. In hoeverre dit
uitvoering zal bekomen, zal de tijd leeren.

