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VRIJDAG 18 FEBRUARIJ 1870

+ Smilde, 16 Febr. Heden had hier bij de Leembrug eene hardrijderij op schaatsen plaats, waaraan 12
flinke rijders deelnamen. De prijzen, bestaande uit een fraai met zilver gemonteerd tabakspijproer en
een dito sigarenpijp, werden na een hardnekkingen strijd gewonnen door en onder eene gepaste
toespraak uitgereikt aan J. Reinders en J. van der Velde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 FEBRUARIJ 1870

+ Smilde, 18 Febr. Gisteravond werden de ingezetenen alhier verontrust, doordien men meende dat er
een hevige brand was uitgebarsten. Na onderzoek bleek het echter, dat het een heidebrand in het
Friesche- en Kolonieveld en er geen gevaar te vreezen was. Het moet, zoo men meent, een
schaapherdersmaatregel zijn geweest, om daardoor meerdere en jonge heidespruiten te krijgen.
- Bij de opening der stembriefjes hedenmorgen bleek het, dat aan de herstemming voor een lid van
den Raad alhier hadden deelgenomen 137 kiezers; daarvan hadden gestemd op den heer P. Wessemius
69 en den heer P.J. Hatzmann 67 terwijl een billet in blanco was, zoodat eerstgenoemde tot lid van
den Raad is verkozen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 FEBRUARIJ 1870

Smilde.
Op Dingsdag den 22 Febuarij 1870, ’s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.K. HOMAN te Smilde,
publiek bij palmslag worden verkocht:
1e. Een groote achtkantige Watermolen, Schutsluis en Draaivonder, op afbraak; voorts
Molenaarshuis en p.m. 1½ hectare Land, ingezet:
Molen op
.
.
.
.
.
.
.
f 156, 11
Schut en Draaivonder op
.
.
.
.
.
f 13,93
Huis en Grond op
.
.
.
.
.
.
f 462.22,
alles staan de in de Friesche polder, N.W.zijde der Hoofdvaart te Smilde.
2e. 3 kampen Land en 3 kampen Ondergrond te Smilde, N.W. der Hoofdvaart te Smilde ingezet op
.
.
.
.
.
.
.
.
f 689,20,
toebehoorende aan P. FEIJEN.
3e. 2 kampen Land en 2 Huisplaatsen aan N.W. der Hoofdvaart, aangekocht van B. JONKER;
ingezet 2 kampen op .
.
.
.
.
.
f 811,60,
2 huisplaatsen op
.
.
.
.
.
.
f 345, 20,
ten verzoeke van W. NUIS te Smilde.
Tevens zullen alsdan publiek worden geveild:
!e. Eene Behuizinge, Erf, Bouwland en Heideveld, staande en gelegen te Smilde, digt bij de
Leembrug, ten verzoek van J. MOES te Smilde.
2e. Eene Kerk te Bovensmilde, op afbraak, benevens daarin aanwezige Mobilia als: predikstoel,
banken, etc., ten verzoeke van de Kerkvoogden der Herv. Gem. te Bovensmilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 28 FEBRUARIJ 1870

INGEZONDEN STUKKEN
Het gemeentebestuur alhier droeg het wethouderschap tijdelijk aan den heer C. Fledderus op. Wij
hopen dat de Raad bij de definitieve benoeming indachtig zal zijn aan de familiebetrekking, die er
tusschen de heeren Fledderus en Servatius bestaat, en dat de Raad met ons van oordeel zal zijn, dat er
van eene familie-regering geen heil te wachten is. Deze gemeente heeft daarvan ondervinding.
Dat zij zich die ten nutte make.
Smilde, 24 Febr. 70
Eenige kiezers

