blad 1870l
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 11 MEI 1870

+ Smilde, 9 Mei. Gedurende de vier eerste maanden dezes jaars zijn hier geboren 51 kinderen, als 22
jongens en 29 meisjes, en wel in Januarij 7 jongens en 8 meisjes, in Februarij 7 jongens en 4 meisjes,
in Maart 2 jongens en 8 meisjes en in April 6 jongens en 9 meisjes. Er zijn gehuwd in Januarij 4
paren, in Februarij 1 paar, in Maart 2 en in April 8 paar, te zamen 15 paren. Er zijn overleden 41
personen; daarenboven werden er drie kinderen als levenloos geboren aangegeven; van de
overledenen stierven er 5 in den ouderdom van 1 jaar en daar beneden, 10 van 1 tot 10 jaar oud, 1 van
10 tot 20, 2 van 20 tot 30, 1 van 30 tot 40, 4 van 40 tot 50, 2 van 50 tot 60, 8 van 60 tot 70, 6 van 70
tot 80 en 1 van 80 tot 90 jaren oud.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 MEI 1870

INGEZONDEN STUKKEN
Aan
den onbekende schrijver van het artikel
met het motto Hoofdvaart, voorkomende
in No. 106 der Drentsche Courant
Mijnheer!
Voordat wij op uw artikelen antwoorden verzoeken wij u beleefdelijk, dat gij u niet langer achter het
masker der anonymiteit zult verbergen. Zoolang gij de moed niet bezit, om uw naam te noemen,
zullen wij uw schrijven stilzwijgend passeren.
De qualificatie uwer handeling, om op een door vier personen onderteekend artikel anonym te
antwoorden, laten wij geheel en al aan u over.
Wij zijn van de waarheid onzer zaak in gemoede overtuigd, en willen haar verdedigen tegen ieder,
die met open vizier durft te strijden!
Smilde, 10 Mei 1870.
P. Wessemius

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 13 MEI 1870

+ Smilde, 11 Mei. Onze voorjaarsmarkt, heden gehouden, werd door het schoonste weder
begunstigd. Er was veel vee aangevoerd, waarin over ’t algemeen, inzonderheid in varkens, vlugge
handel was. Koeijen golden van f 70 tot f 150, jongbeesten van f 35 tot f 90, kalveren van f 8 tot f 20,
varkens van f 15 tot f 55, biggen van f 5 tot f 12, Friesche schapen van f 7 tot f 18, lammeren van f 2
tot f 5 en geiten van f 6 tot f 10.
Pleziervolk was er tevens veel en aan gelegenheid van plezier te maken ontbrak het ook niet. Onder
meer waren er niet minder dan drie carroussels of zoogenaamde mallemolens.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 MEI 1870

+ Smilde, 13 Mei. Hadden wij voor eenigen tijd het genoegen te berigten, dat de ingezetenen dezer
gemeente zich eerlang in de aanschaffing eener nieuwe brandspuit zouden kunnen verheugen, omdat
daarvoor op de begrooting eene alleszins voldoende som was uigetrokken, thans zijn wij in staat
mede te deelen, dat gister per Amsterdammer beurtman een ferme brandspuit uit de Koninklijke
brandspuitfabriek van de hh. H. Belder & Cie. te Amsterdam hier is aangebragt. Zijn wij wel
ingelicht, dan zal in den loop der volgende week, onder leiding van een geschikt persoon van
genoemde fabriek, een proef met de nieuwe spuit genomen worden, die wij hopen, dat aan de
verwachting zal voldoen.

