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Smilde, 29 Jan. We beleven hier thans wel een tijd van bouw- en andere plannen en verwachtingen.
Het oprigten van een aardappelmeelfabriek is zoo goed als van de lijst geschrapt. Wel is de grond
aangekocht en is de tot den bouw noodige vergunning verleend, maar ’t schijnt dat het hierbij zal
blijven en dat de fabrikanten het beter oordeelen de schippers vele honderden guldens vrachtloon te
laten verdienen.
Met het bouwen van een postkantoor zal weldra worden begonnen; ’t is echter nog altijd onzeker, of
we tevens in ’t genot van een telegraaf kantoor zullen worden gesteld. De door het Rijk verlaagde
600 gulden als gewaarborgde opbrengst vindt bij den Raad veel tegenstand, ofschoon vele
ingezetenen voortdurend blijken geven, dat door hen de opoffering niet te groot wordt geacht. Ware
Smilde minder uitgestrekt, zoodat Boven- en Hoogersmilde meer in de nabijheid lagen van het
centrum der gemeente, dan zou ongetwijfeld eer tot de stichting van een telegraafkantoor worden
overgegaan. Naar we vernemen worden pogingen in het werk gesteld gunstiger voorwaarden te
bedingen.
Bij onderscheiden Rijksbruggen over de Hoofdvaart ontbreken nog altijd woningen voor de
brugwachters; zijn we wèl ingelicht, dan bestaat het voornemen in deze leemte te voorzien.
Intusschen houdt vooral de te nemen rigting van het kanaal Haulerwijk-Veenhuizen velen in
spanning; mogt, wat ons in vele opzigten wenschelijk voorkomt, de Sickens- of Grietmanswijk
worden gekozen, dan was voor ’t veenschap “de Zeven Blokken” het lastige vraagstuk der
waterleiding tevens opgelost.
-De arbeidsklasse alhier mag zich tegenwoordig in eene mate van welvaart verheugen, die hoogst
gunstig afsteekt bij den toestand, waarin ze vroeger maar al te dikwijls verkeerde. Bedelarij van
ingezetene, onder welken vorm dan ook, komt uiterst weinig voor en ook het armwezen verslindt op
verre na niet de sommen van voorheen. Behalve de gewone armbedeeling vormden zich toen des
winters ook nog gedurig commissiën, wier hulp door velen werd begeerd, nu is van dergelijken
onderstand geen sprake meer. De arbeider, die leefde van de hand in den tand, wordt bijna niet meer
aangetroffen; sparen is bij zoo goed als allen het wachtwoord.
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SMILDE.
Op Dingsdag 12 Februarij 1878,
des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
Een kamp Land,
sectie I no. 594, aan de N.-W.zijde der Hoofdvaart te Smilde, ten verzoeke van P. ZWIERS aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Schel- en Weekhout.
Smilde.
Op Dingsdag 12 Februarij 1878,
des avonds te 7 uur, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van
een kamp Eiken SCHELHOUT bij de Grietmansbrug,
een kamp Eiken SCHELHOUT op de Molenwijk te Smilde
en eenige perceelen WEEKHOUT, ten verzoeke van de Erven J. VENNIK.
Aanwijs doet ALBERT SNIPPE, Veenbaas te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Hoogersmilde!
Tegen den 1sten Mei 1878 wordt uit de hand TE KOOP of TE HUUR aangeboden een
HUISJE,
met een kamp LAND, bewoond door H. KORTWIJK.
Inlichting te bekomen bij den eigenaar H. DERKS, Logementhouder te Diever.

