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Houthandel. 

Ondergeteekende maakt bekend zich als HOUTKOOPER geplaatst te hebben bij de Jonkersbrug te 

Smilde en beveelt zich vriendelijk aan tot het leveren van 

Hout, Steen, Pannen, Kalk, Cement, IJzerwaren enz.; 

zullende trachten door eene flinke en civiele behandeling zich het vertrouwen zijner begunstigers 

waardig te maken. 

Smilde.          R.H. BOLMAN. 

Groote verkoop. 

Op Maandag 10 September 1877, 

des morgens te 10 uur, zal, in het Concerthuis te Assen, publiek bij palmslag worden geveild: 

Het rentegevend Landgoed 

RIJBRUGH, 

gelegen te Smilde, Provincie Drenthe, nabij Assen, groot pl. m. 160 hectaren, bevattende hecht 

getimmerde HEERENBEHUIZINGE en BIJGEBOUWEN, met fraaijen TUIN, PLANTSOEN en 

WANDELINGEN, 

onderscheidene Boerderijen 

en ARBEIDERSWONINGEN met uitmuntende HOOI-, WEI- en BOUWLANDEN, voorts welig 

groeijende EIKEN-, ELZEN- en DENNEBOSSCHEN, waaronder uitmuntend EIKEN en ander 

KAPHOUT, JONGE DENNEN en LARIXEN, en uitmuntende VEENEN en DALGRONDEN, alles met 

kanalen en wegen door-sneden, gelegen aan de hoofdvaart en den straatweg, op een uur afstand van 

Assen, ten verzoeke van den heer Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde, in perceelen ingezet te zamen op 

f 96564.01.       Notaris mr. H. VAN LIER 
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Bovensmilde, 23 Aug. Gister had een driejarig zoontje van den schipper H.B. alhier het ongeluk in 

de hoofdvaart te vallen. Niemand had hiervan iets gemerkt behalve de meer dan 70jarige wed. G. 

Kamping, grootmoeder van het kind, die de kleine onmiddelijk nasprong en werkelijk het genoegen 

mogt smaken den drenkeling behouden aan wal te brengen. 

Smilde, 22 Aug. Men deelt ons mede, dat de tegenwoordige wijze van schoolgeldheffing gunstig 

werkt op het dagelijksch of liever op het maandelijksch schoolverzuim. Vroeger werd het schoolgeld 

per maand berekend, zoodat vele leerlingen, die b.v. verhinderd werden de eerste  week de school te 

bezoeken, maar liever de geheele maand te huis bleven, teneinde geen “schade” te lijden. 

Tegenwoordig, nu één dag schoolbezoek tot betaling over ’t gehele jaar verpligt, gaan de leerlingen 

meer geregeld school. Het totaal verzuim moet na de weder-invoering van het schoolgeld echter 

aanmerkelijk zijn toegenomen, zoodat het zeker te betreuren is, dat hiertoe weder moest worden 

overgegaan en volkomen vrijstelling niet meer kon worden verleend. ’t Schijnt intusschen, dat nu 

van twee kwaden toch het beste is gekozen. 

-Hoe langer de definitieve beslissing omtrent het al of niet bouwen van een telegraafkantoor wordt 

verschoven, des te groter wordt de belangstelling onzer ingezetenen. Het voor en tegen is reeds zoo 

dikwijls besproken, dat schier allen, naar hunne belangen dit medebrengen, partij hebben gekozen. 

De bewoners van Bovensmilde, die het telegraafkantoor te Assen bijna even schielijk kunnen 

bereiken, zijn over ’t geheel met het voorstel niet ingenomen. Hetzelfde is ’t geval met die van 

Hoogersmilde; de bevolking aldaar bestaat zoo goed als uitsluitend uit landbouwers en daglooners, 

die met hunne berigten gewoonlijk niet zooveel haast hebben of de post bevredigt hunne wenschen. 

Anders is het te Hooger- en Hijkersmilde; de daar wonende schippers zijn zoo goed als eenparig met 

een telegraafkantoor te dezer plaatse sterk ingenomen, terwijl ook de overige burgerij voor een groot 

deel hun gevoelen aanhangt. 

Met vele anderen gelooven ook wij, dat, althans in de eerste jaren , de opbrengst beneden f 600 zal 

blijven en dat dus de gemeentekas enige schade zal lijden, maar toch zal o.i. dat bezwaar voor eene 

zoo welvarende gemeente als Smilde niet van overwegenden invloed kunnen zijn. 


