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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 NOVEMBER 1887 
 

SMILDE. 

Op dinsdag 6 December 1887, 

des avonds te 6½ uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild: 

1. Eene goed ingerichte ruime 

Boerenbehuizinge 

met uitmuntende zeer vruchtbare plaats Land, in een opstrek gelegen, groot in het geheel 21 

hectaren, 77 aren, 30 centiaren, waarvan pl. m. 7 hectaren Veen en Ondergrond, staande en gelegen 

aan de Zuid-Oostzijde der Hoofdvaart te Hijkersmilde, gemeente de Smilde, naast het zoogenaam 

Kijllot. 

2. Ruim 2 hectaren Bouwland in Eekhoutsblok te Smilde. 

3. Ruim 45 hectaren Veld onder Hijken, gemeente Beilen. 

Alles ten verzoeke van en toebehoorende aan de Erven wijlen den Heer H.J. BIJNEMA te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

SMILDE. 

Op Dinsdag 6 Dec. 1887, 

des avonds te 7 uur, ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van: 

1. EENE 

Boerenbehuizingen en Winkelhuis 

met Tuin en eene Behuizinge, waarin drie Woningen met Tuin, staande aan de Z.-O. der 

Hoofdvaart te Hijkersmilde, nabij de Scheepstimmerwerf en twee kampen Land aldaar, ten 

verzoeke van den Heer WOLTER JONKMAN te Smilde. 

2. Eene Behuizinge en kampje Land aan de Z.-O. der Hoofdvaart en straatweg te Smilde, benevens 

een kamp Land, N.-W. der Hoofdvaart, in sectie I no. 1490, groot 50 aren, 30 centiaren; voorts een 

perceel VEEN en ONDERGROND, alles ten verzoeke van de Erven wijlen Mej. Wed. J. JOFFERS te 

Smilde.        Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 29 NOVEMBER 1887 
 
Smilde, 26 Nov. Dat het middel van bestaan voor den werkenden stand langzamerhand onvoldoende 

wordt, viel ook heden avond bij eene door het bestuur dezer gemeente gehoudene aanbesteding van 

graafwerk zeer in het oog. Door het gemeentebestuur werd aanbesteed het aanmaken van pl.m. vijftig 

ares land; ongeveer tachtig allen in het werk belangstellende arbeiders waren daarbij tegenwoordig. 

Het natuurlijk gevolg dezer onevenredigheid tusschen vraag en aanbod was, dat het werk voor zoo 

lagen prijs werd aanbesteed dat een werkman bij voldoende vlijt niet meer dan twintig cents kan 

verdienen. 

Een treurig verschijnsel voorwaar. 

Ingezonden stuk. 

Varkenziekte. 

Mijnheer de redacteur! 

Uw correspondent geeft mij den raad beter te informeren. Ik ben zoo vrij die raad ook te geven. Een 

correspondent vooral moet zorgen dat zijne berichten waarheid bevatten. Anders ontaardt onze pers 

in een middel om schade enz. te veroorzaken, terwijl volgens mijne bescheiden meening de roeping 

der pers is om waarheid en publieke belangen te behartigen. Uw correspondent heeft een van twee, 

een verkeerde informatie ingewonnen of het bericht uit zijn duim gezogen. 

J. WIELDRAAIJER. 

Hoogersmilde, 27 Nov. Herkozen tot kerkvoogd de heer C.P. Auwerda. 


