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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 JANUARIJ 1872 
 
+ Bovensmilde, 29 Dec. Gisteren zijn hier tot notabelen herkozen H. Holst en W. de Jonge en gekozen 

R. Smit en J. Hageman. Tot kerkvoogd is mede herkozen A. Soer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 3 JANUARIJ 1872 
 

Smilde. 

Op Donderdag den 25sten Januarij 1872 bij inzate en op Donderdag den 15den Februarij 

daaraanvolgende bij palmslag, telkens des morgens te 12 uur, zal te Assen, in het Concerthuis, ten 

verzoeke van den heer P.J.L. EEKHOUT te Smilde, 

publiek worden geveild: 

het door hem bewoonde rentgevende 

Landgoed, 

gelegen in de gemeenten Smilde en Assen. 

Het GOED, ruim 470 hectares, bevat ongeveer 120 hectares WEIDE-, BOUW- en BOSCHGROND en 350 

hectares VEEN- en DALGRONDEN. 

De toegemaakte gronden zijn van uitmuntende kwaliteit, de dalgronden voor Landontginning en 

Boschcultuur zeer geschikt. De veenen zijn ten deele aan de snede en ter Vergraving geschikt; die 

niet aan de snede zijn, kunnen met weinig kosten met wijken worden doorsneden. De TURF, zoowel 

van ’t Hoogveen als de Bagger, is zwaar en van de beste kwaliteit. 

Verder is op ’t GOED aanwezig een kapitale 

HEERENBEHUIZINGE 
met KOETSHUIS, twee kapitale BOERENHOEVEN met SCHUREN en 

19 diverse WONINGEN. 

Het geheel is doorsneden met kanalen en wegen en gelegen aan den straatweg en de Drentsche 

Hoofdvaart. 

De veiling zal geschieden in aanzienlijke perceelen en in massa. 

Dagelijks te bezien en te bevragen bij den eigenaar. 

Verkoopboekjes zijn op aanvrage verkrijgbaar. 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 JANUARIJ 1872 
 
+ Smilde, 4 Jan. De bevolking dezer gemeente bestond op 31 Dec. 1870 uit 2936 ml. en 2862 vrl., te 

zamen 5798 personen. In het afgeloopen jaar zijn er geb. 89 ml. en 90 vrl. personen. Gevestigd zijn er 

in de gem. 90 ml. en 80 vrl., te zamen 170 personen. De bevolking der gemeente is alzoo vermeerderd 

met 349 personen. overleden zijn 69 ml. en 85 vrl., te zamen 154. Vertrokken zijn 144 ml. en 131 vrl., 

te zamen 429 personen. aldus is de gemeente in ’t geheel verminderd met 34 ml. en 46 vrl. te zamen 

80 personen, zoodat de bevolking op 31 Dec. 1871 was 2905 ml. en 2813 vrl., te zamen 5718 

personen. Deze bevolking behoort tot de volgende gezindten als: Ned. Herv. 4627, Chr. Geref. 755, 

Israël. 201, R.-Cath. 112, Ev. Luth. 12, Doopsgez. 10 en tot geen gezindte behoorende 1. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JANUARIJ 1872 
 
+ Smilde, 7 Jan. In plaats van den heer L. Vos, die, tot diaken benoemd, bedankt heeft, is door 

kerkeraad en kiescollegie verkozen de heer Hk. Jonker, die naar we meenen zich de benoeming heeft 

laten welgevallen. 


