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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 OCTOBER 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 13 Oct.
Zondag a.s. zal ds. de Geer uit Groningen in eene liefdebeurt voor ds. Moquette alhier optreden. Men
is heden begonnen met het aanbrengen van de nieuwe verlichtings-toestellen in de kerk; zij mogen
prachtig genoemd worden. Naar men verneemt, zal het bij de eerste avondgodsdienstoefening op
Zaturdag 29 September a.s., op plechtige wijze, als een geschenk uit de gemeente, aan de kerk worden
overgedragen. Het is te hopen, dat ook de gemeente spoedig in een tweede algemeene gevoelde
behoefte (een kerkekamer) voorziet.
De mannen, aan wie de gemeente de belangen der kerk heeft opgedragen, zullen, naar wij vertrouwen,
ook in dezen hunne roeping en pligt verstaan en behartigen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 OCTOBER 1871

+ Smilde, 16 Oct. De heer mr. J. Tonckens te Westervelde is heden door stembevoegde ingelanden
van het Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde met 92 stemmen tot lid van ’t bestuur
van gemeld Veenschap herkozen. De heer M.A. Hoogerbrugge verkreeg 65 en de heer J. Joffers 3
stemmen.
Uit de hand te koop:
1e. Een Huis
met bijgelegen GROND te Smilde, bevattende het huis zeven woningen en hebbende vroeger gediend
tot woonhuis en de fabriek van den Heer C. BLENKEN.
2e. Ongeveer twaalf bunders
BOSCHGROND
en gedeeltelijk toegemaakte GROND, omringd met een aarden WAL, gelegen op de Oude Smilde,
achter de plaats van JACOB KNORREN.
3e. Een perceel GROENLAND
onder Orvelte, gemeente Westerbork, de Riesenbosch genaamd.
Te bevragen bij den eigenaar Mr. J.A. WILLINGE GRATAMA te Assen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 27 OCTOBER 1871

+ Smilde, 24 Oct. Werd in een der voorgaande nos. dezer Courant bij het vermelden van de plaatsing
der nieuwe verlichtingstoestellen de wensch geuit, dat de gemeente ook spoedig in ’t bezit van een
“kerkekamer” mogt gesteld worden, - wij kunnen bij dezen berigten, dat deze wensch spoedig zal
worden vervuld. In eene gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen is met algemeene
stemmen besloten een cathechiseerkamer in de schuur van de pastorie daar te stellen. Eene
uitbesteding er van heeft reeds plaats gehad. Niet minder dan zeven timmerlieden hebben op dit
karweitje ingeschreven, de hoogste voor f 285, de laagste voor f 190; nog al een aanmerkelijk verschil
op zulk eene kleine som. Aan den laagsten inschrijver Hk. Bos is het werk gegund, Naar we vernemen
moet het half november gereed zijn.
- 25 Oct. Onze najaarsmarkt werd heden onder begunstiging van uitmuntend herfstweder gehouden. Er
was tamelijk veel vee aangevoerd, maar de handel was weinig en traag. Koeijen golden van f 40 tot
f 130; jongbeesten van f 18 tot f 50; varkens, jonge of biggen (oude hebben we er niet gezien) van
f 5,50 tot f 25; Friesche schapen van f 5 tot f 17; Drentsche van f 5 tot f 8; geiten van f 2,25 tot f 10.
Pleiziervolk was er vrij veel, maar kramen buitengewoon veel.
Heden overleed, na eene slepende ziekte van ruim negen weken, mijn geliefde echtgenoote ANTJE
TIJMSTRA, in den ouderdom van 38 jaren, mij nalatende 4 kinderen, te jong om hun verlies te beseffen.
Smilde, 22 Oct. 1871
E. KNOTTNERUS

