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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 JANUARIJ 1873 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 14 Jan. Tegenwoordig de heeren P. van der Veen, N.E. Servatius, J. Drenthe, E.R. Homan, J. 

Joffers, J.H. Wind, H. van Veen, Cs. Fledderus, Pn. Wessemius en de voorzitter. De notulen der vorige 

vergadering worden gelezen en goedgekeurd: Daarna komt in behandeling de gemeentelijke 

begrooting over het dienstjaar 1873. Hierover had eenige gedachtenwisseling plaats, waarna ten slotte 

werd besloten, den hoofdelijken omslag te brengen op f 6400, doordien het subsidie voor het 

burgerlijk armbestuur op f 3500 was vastgesteld. 

Nadat nog eenige kleine posten waren gewijzigd of op de begrooting gebragt, en eenige leden hadden 

te kennen gegeven, dat zij verwonderd waren, dat er niet meer zaken te behandelen waren werd, de 

vergadering gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 JANUARIJ 1873 
 
+ Smilde, 14 Jan. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. 1871 5269 personen, als 2673 m. 

en 2596 vr. Vermeerderd is dit getal in het afgeloopen jaar: door geboorte met 158, als 80 m. en 78 

vr., door vestiging met 200 pers., als 101 m. en 99 vr., de totale vermeerdering is alzoo 358 als 181 m. 

en 177 vr. Verminderd door sterfte met 104, als 49 m. en 55 vr., door vertrek met 397 als 196 m. en 

201 vr., de gezamentlijke vermindering bedraagt dus 501, als 245 m. en 256 vr. De bevolking is 

derhalve in het afgeloopen jaar verminderd met 143, als 64 m. en 79 vr., zoodat de werkelijke 

bevolking op 31 Dec. 1872 bestond uit 5126 zielen, als 2609 m. en 2517 vr. personen. Buiten huwelijk 

zijn geboren 4 kinderen, als 2 m. en 2 vr.; tweelinggeboorten hadden niet plaats. Als levenloos wettig 

geboren zijn aangegeven 10 kinderen, als 6 m. en 4 vr.; 1 kind is hier geboren, waarvan de ouders 

elders woonplaats hadden. Vier personen zijn in een andere gemeente overl., die hier en twee zijn hier  

overleden die elders woonplaats hadden. 32 huwelijken werden gesloten, als 27 tusschen jongm. en 

jonged. en 5 tusschen weduwenaars en jongedochters, terwijl één echtscheiding alhier plaats had en 

één kind door de moeder erkend is. De godsdienstige gezindten waren verdeeld als volgt; 4126 Ned. 

Herv., 2 Fransch of Waalsch., 3 Ev. Luth., 4 Doopsgez., 757 Chr. Ger., 66 R.C.,, 161 Ned. Israel. en 7 

tot geene der genoemd gezindten behoorende. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 JANUARIJ 1873 
 

DE JAARLIJKSCHE 

VEENVERHURING 
van de Erven van wijlen den Heer C.W.E. KIJMMELL zal plaats hebben op donderdag den 30sten 

Januarij 1873, des avonds te 6 uur, ten huizen van den Logementhouder WIND te Smilde, - van den 

perceelen op de VAN LIERS-WIJK, GRIETMANSWIJK en MOLENWIJK. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Veenbaas J. DIJKSTRA. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 JANUARIJ 1873 
 

A. NABER, Mr. Smid te Smilde, 

vraagt tegen Mei a.s. 

twee Smidsknechten. 

J. HOGENKAMP te Smilde 

vraagt tegen Mei a.s. 

een Molenenaarsknecht. 


