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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 JAN. 1878 
 
-Uit de onlangs in deze courant geplaatste opgave heeft men kunnen zien, dat in 1877 het 

bevolkingscijfer in deze gemeente al weder is gedaald. Moge dit verschijnsel in den regel wijzen op 

verval, hier hebben we met eene uitzondering te doen. Smilde verkeert nog altijd in het 

overgangstijdperk van veen- tot landbouwkolonie, zodat een deel der arbeidersklasse van jaar tot jaar 

vertrekt. Waar echter het veen terrein verliest, wordt het door den landbouw gewonnen, die wel aan 

minder handen werk verschaft, maar toch een meer duurzamen bloei verzekert. 

-Met belangstelling volgen velen den strijd, die te Assen tusschen de voor- en tegenstanders van de 

avondschool wordt gevoerd. Enkele stemmen verheffen zich ook hier vóór de afschaffing, maar 

verreweg het meerendeel der bevolking wenscht haar behoud. Hopen we intusschen, dat, hoe de 

uitslag ook moge zijn, de thans gewekte belangstelling in zake onderwijs langer moge duren dan de 

prikkel, die haar heeft gewekt. 

Smilde. 

Op Dingsdag 12 Februarij 1878, 

des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild: 

1. Een Huis 

en plaats LAND, op de Van Lierswijk, groot pl. m. 7 hectaren, te Smilde. 

2. Een HUIS met 4 hectaren LAND, op de Duikersloot te Smilde. 

3. Drie kampen LAND, gelegen tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk, plaats 23 in het 3
e
 Blok te 

Smilde. 

4. Een kamp LAND op de Wittewijk aldaar. 

Alles ten verzoek van de Heeren J.W. DE VRIES en P. DATEMA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Veenverhuring - Smilde. 

Op Donderdag 14 Februarij 1878, 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, worden gehouden de gewone 

jaarlijksche verkooping van eenige 

VEENKUILEN, 

ter vergraving, gelegen op de Grietmanswijk, Meesterswijk, van Lierswijk en Molenwijk te Smilde, 

ten verzoeke van de Erven wijlen den Heer C.W.E. KIJMMELL te Smilde. 

Aanwijs doet J. DIJKSTRA, Venbaas te Smilde.    Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 JAN. 1878 
 
Kloosterveen, 24 Jan. Gisteravond overleed hier plotseling de heer H. Walda, in leven landbouwer 

en verveener te dezer plaatse. Algemeen heeft men zijn dood met groot leedwezen vernomen, want 

de heer W. was een man, die door zijne uitstekende hoedanigheden zich schier aller achting had 

verworven. Voor de behoeften zijner ondergeschikten had hij een open oog en oor en steeds stond hij 

hen met raad en daad ter zijde. Hij was een nuttig en werkzaam lid der maatschappij, zoodat ook voor 

haar zijn overlijden met alle regt een verlies is te noemen. 

De VOORZITTER van het VEENSCHAP MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN te Smilde zal, op Zaturdag 2 

Februarij 1878, ten huize van J.K. HOMAN, om één uur des nademiddags, publiek 

aanbesteden: 

het maken van negen Pompen en het leggen dier Pompen in den weg bijlangs de Zuidzijde der 

Suermondswijk te Smilde, en 

HERBESTEDEN, 

bij nalatigheid van den aannemer, ten koste van de gestelden borg: 

het maken van den weg bijlangs de Zuidzijde der Suermondswijk te Smilde, voor zooverre 

loopende langs de gronden van G.G. VENNIK. 

Van beide werken liggen bestek en voorwaarden drie dagen vóór de uitbesteding ter visie bij HOMAN 

voormeld, terwijl op het terrein aanwijs wordt gedaan om 11 uur ten dage van uitbesteding. 
Smilde, 24 Jan. 1878.     De voorzitter van het Veenschap voornd.: 

H.S. GRATAMA. 


