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Heden is door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgedchapen zoon HENRIETTE POLAK, 

geliefde echtgenoote van  

Smilde, 14 September 1871     JOZEF BLOEMENDAAL. 

 

Hulponderwijzer. 

Wordt gevraagd een HULPONDERWIJZER te HIJKERSMILDE, gemeente Smilde, op eene jaarwedde van  

f 300,-. 

Aangifte vóór of op den laatsten der maand September bij den 

Burgemeester te Smilde, 

A. DE RUIJTER DE WILDT. 

H.J. DE RIDDER 

van GRONINGEN heeft het voornemen zich omstreeks 1 November als 

KOPERSLAGER, Kagchelmaker en Lood- en zinkwerker 

te vestigen te Smilde, 

nabij DE VEENHOOP 

INGEZONDEN STUKKEN 

Wat is er noodig om voor de Smilde de kans te openen op eene Aardappel-meel en Siroop fabriek. 

Eenvoudig dit: men stelle er duizend bunders grond disponibel voor het aardappel verbouw. 

Welk soort aardappelen behooren er geteeld te worden en welke hoeveelheid brengt de bunder dan bij 

een middelmatig gewas, op? 

De beste soort voor bedoelde fabriek is de ruige witte en de bunder geeft ongeveer 240 mud. 

Wat is de gewone prijs dien men voor zoodanige aardappels ontvangt? 

Een gulden de mud. 

Hoe worden de aardappelen afgeleverd en wanneer betaald? 

Zij worden afgeleverd aan den oever van den vaart en betaald als zij in ’t schip zijn. 

En welke aardappelen zijn afleverbaar? 

Allen, zoo de grond die oplevert, groote en kleine en zelfs droog-rotte en zieke aardappelen. 

Alleen de nat-rotte worden niet ontvangen. 

Wat is er bij den verbouw van aardappelen op te merken? 

Op den zelfden akker teelt men twee jaren achter elkander aardappelen en dan rogge of haver, met 

klaver, die ondergeploegd, den grond weer vast maakt. Daarna weer twee jaren achtereen aardappelen, 

enz. 

Hoeveel aardappelen heeft de fabriek, door ons bedoeld, noodig? 

Dagelijks, in de najaarsmaanden, minstens duizend mud. 

Tenslotte: 

Een aardappelmeel- en siroopfabriek, zooals de Smilde er een kan hebben, geeft het brood aan een 40 

werklieden en betaalt circa f 18.000 à f 20.000 aan arbeidsloon en voor een dozijn schippers die de 

aardappels aanvoeren, terwijl het vervoer van het fabrikaat naar een binnenlandsche haven, de vaart zeer 

verlevendigt. De stoommachines in de fabriek verbruiken overigens ongeveer 150 dagwerken turf. 

De boeren in de Groninger veenkoloniën hebben hunne welvaart, velen hun rijkdom, aan het 

aardappelverbouw te danken. 

Een aantal is er, dat jaarlijks voor f 2000 à f 3000 aan de fabriek verkoopt en zoo wij goed geïnformeerd 

zijn, is er op dit oogenblik aan het Stadskanaal een landman, die 25 bunder met aardappels heeft staan. 

Allen verklaren dat geen ander gewas zooveel voordeel oplevert. 

Ziedaar mededeelingen, die eenig licht verspreiden over eene zaak, die leven en vertier aan de Smilde 

en aan de hoofdvaart zal kunnen geven. 

Mogt iemand, naar aanleiding hiervan, nog het een en ander hebben te vragen, schrijven dezes zal 

hoogstwaarschijnlijk in de gelegenheid zijn, daarop antwoord te geven. 

Daartoe adresse men zich aan het bureau dezer Courant. 

H.B. 
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