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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 JANUARIJ 1871

+ Smilde, 23 Jan. Met genoegen kunnen we berigten, dat van wege den heer H. Scholten, fabrikant te
Groningen, bij onderscheidene ingezetenen aardappelen, gewas 1871, zijn gekocht tegen f 1,00 per
mud, zooals het land ze oplevert. Intusschen moeten er nog velen zijn, die wel genegen zijn, op de
gestelde voorwaarden aardappels te verkoopen, maar bij wie men niet geweest is. Naar we vernemen
moeten er p.m. veertien hectares (bunders) zijn gekocht. Tevens vernemen we, dat, indien de
aardappels bevallen en de heer Scholten eenige zekerheid kan verkrijgen, van de noodige aardappels
hier te kunnen erlangen, hij genegen is hier een fabriek op te rigten. Van harte wenschen we, dat de
ingezetenen hun belang zullen inzien en krachtdadig zullen medewerken tot het bekomen van zulk een
fabriek, ’t welk we een groot geluk voor eene plaats als Smilde beschouwen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 JANUARIJ 1871

+ Smilde, 24 Jan. Hedenvoormiddag ongeveer 11 uur ontstond er brand in het huis bewoond door den
veldwachter H. Kalbfleisch en toebehoorende aan C. Offereins. Spoedig was eene menigte volks, ook
de burgemeester en de weth. Servatius, op de plaats des ongeluks bijeen. De nieuwe brandspuit deed
voor ’t eerst hare diensten en bleek uitmuntend aan ’t doel te beantwoorden. Van binnen moet het huis
bijna geheel uitgebrand zijn, maar ’t dak is meest onbeschadigd gebleven. De inboedel is geheel gered.
Huis noch inboedel waren tegen brandschade gewaarborgd. Naar men meent moet de brand in of bij
den schoorsteen zijn aangekomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 JANUARIJ 1871

Smilde 21 Januarij 1871
Heden trof ons weer een zware slag, door het overlijden van ons jongste dochtertje IMICHJE, in den
ouderdom van 3 jaar en ruim 2 maanden.
Hoop op wederzien lenigt onze smart.
C.R. DE JONGE
C. DE JONGE-BLOMSMA

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 JANUARIJ 1871

+ Smilde, 27 Jan. Heden had bij den kastelein A. Spier te Hoogersmilde door jongens boven 13 en
beneden 18 jaren eene hardrijderij op schaatsen plaats. Dertien liefhebbers namen aan den strijd deel.
De prijs, een trico-broek, werd behaald door Albertus de Vroome en de premie, een dito vest, door
Jacobus Wessemius, beide van Hijkersmilde. Eene menigte toeschouwers was hierbij tegenwoordig.
Kiesvereeniging
Koning, Bijbel & Vaderland.
ALGEMEENE VERGADERING, op Maandag 30 Januarij a.s., des avonds te zes ure, ten huize van den
Heer J.H. WIND.
Punten van behandeling:
1e. Aanneming van nieuwe leden.
2e. Bespreking van het gewijzigde Reglement der Vereeniging.
3e. Bespreking der kerkelijke belangen alhier.
Smilde, 26 Januarij 1871
W.F. JONKERS,
Secretaris

