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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 JULIJ 1853 
 
Bevallen van eene DOCHTER H. HUBENET-LA COSTE. 

SMILDE, den 2 Julij 1853 

LET WEL! 

De ondergeteekende verzoekt aan alle zijne VRIENDEN en KENNISSEN, om wel op zijne 
FIRMA deugdelijk te letten, dewijl er anders vele onaangenaamheden door konden ontstaan. 

SMILDE, den 5 Julij 1883                                                               A. JAKOBS POLAK 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 JULIJ 1853 
 
HOOGERSMILDE 7 Julij. Aangaande den stand der te velde staande gewassen hebben wij eene 

gunstige verwachting. De rogge, hoe ongunstig het zich dienaangaande in het voorjaar ook liet 
aanzien, belooft nu een vrij goede verbouw. De aardappelen staan voortreffelijk, geen spoor 

van de gevreesde ziekte is hier nog aanwezig. De boekweit ontwikkelt zich heerlijk. Erwten 

en paardeboonen belooven veel. Haver, aanvankelijk schraal, staat nu weder goed. Alles te 
zamen genomen, mogen zij, onder vertrouwend opzien tot den milden Gever van al dat goede! 

een overvloedige oogst verwachten. 

SMILDE, 7 Julij. Ten bewijze dat de veestapel in deze gemeente zich zeer begint uit te breiden, 

diene, dat gisteren van hier meer dan honderd runderen op de markt te Diever waren 
aangevoerd. De landbouw en de veeteelt begint zich hier heerlijk te ontwikkelen, en ofschoon 

het turfveen, binnen weinige jaren wel vergraven zal zijn, twijfelen wij niet, of onze gemeente 

zal door dezen tak van nijverheid ook in het vervolg eene bloeijende gemeente blijven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 JULIJ 1853 
 
SMILDE, 10 Julij. De Raad heeft in deszelfs vergadering van eergisteren besloten, om aan den 

geprojecteerden kunstweg van de Lemmer door Opsterland, Oost- en Weststellingwerf tot den 

Rijksstraatweg bij de Wittewijksbrug alhier, voor zoo ver die weg in deze gemeente loopt, 

eene breedte van zeven ellen te geven, mits niet tegen de huizen, waar de bestaande breedte 
zal worden behouden. Men mag hopen, dat als nu de zwarigheden tegen de daarstelling van 

dezen weg uit den weg geruimd zullen zijn er weldra tot de uitvoering zal worden overgegaan. 

HOOGERSMILDE, 10 Julij. Nadat het gisteren den geheelen dag in de verte had gedonderd, 

naderde de bui, uit het zuid-westen opkomende, omstreeks 7 uur de Smilde. Door den hevigen 

oostenwind tegengehouden, vorderde zij slechts langzaam. Een der eerste bliksemslagen naar 

de aarde, trof het boerenhuis, toebehoorende aan de wed. Otte Bruggink en cons. en bewoond 
door den landbouwer A. Blomsma. In een oogenblik verspreidde zich de vlam door het 

geheele huis; aan blusschen was niet te denken, van daar dat men zocht te redden, wat 

oogenblikkelijk te grijpen was, hetgeen bestaat in een paar oorijzers en eenige kledingstukken 
en wat geld. Gelukkig was het vee voor het grootste deel niet in huis en zijn er dan ook maar 

een veulen, een vriesch en een drentsch schaap omgekomen. Er was niets tegen brandschade 

verzekerd. Op de scheid is de bliksem in het achterhuis van H. Mast, geslagen; gelukkig heeft 

men den brand spoedig geblusscht. 

Heden bevallen van eene DOCHTER E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

SMILDE, 8 Julij 1853 


