
blad 1867c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 FEBRUARIJ 1867 
 
Heden beviel van een zoon Mevrouw E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

Smilde, 2 Februarij 1867 

Worden gevraagd: 

een SPONTURF en BAGGELMAKER, alsmede een BOUWBOER, P.G. liefst zonder kinderen. Gegadigden 

vervoegen zich in persoon of met franco brieven, onder overlegging of toezending van getuigschriften 

van goed gedrag en bekwaamheid, bij den heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 FEBRUARIJ 1867 
 
+ Smilde, 1 Febr. Gisteren avond hield het zanggezelschap “Eendragt” potverteering, bij welke 

gelegenheid de directeur, de heer J. de Vries, een fraaije gouden horologieketting ontving en de 

secretaris, de heer B. Spijkman, ten wiens huize de zangoefeningen worden gehouden, mede een cadeau 

erlangde. 

++ 4 Febr. Heden morgen om tien uur werd onze nieuw benoemde burgemeester, de heer Ebbinge 

Wubben, door den jongsten wethouder, den heer Servatius, plegtig geïnstalleerd. Een vrij talrijk publiek 

woonde deze plegtigheid bij. Nadat ZijnEd.Achtb. door eene commissie uit den raad was binnengeleid, 

hield genoemde wethouder eene aanspraak, waarin hij de nieuwen burgemeester welkom heette in deze 

gemeente en hem de belangen van de schipperij, den koophandel,den landbouw en andere bedrijven 

aanbeval. De nieuwbenoemde burgemeester beantwoordde die toespraak. 

+ 5 Febr. Met genoegen kunnen we berigten, dat er heden morgen wederom twee vette kalveren, gemest 

door onzen gemeenteontvanger, den heer Mulders, op reis zijn gegaan, om te worden geconsumeerd in 

Neerlands hoofdstad, Amsterdam. Wij rekenen dit eene eer, niet alleen voor den heer Mulders, maar ook 

voor Smilde; ja voor het gehele land van hei en struiken, te meer omdat er maar eventjes honderd en 

zestig gulden bedongen is voor die twee kalveren. 

+ Hoogersmilde, 4 Febr. Gisteren avond, even voor zes uur, terwijl velen gereed stonden om de 

avondgodsdienst bij te wonen, werden wij verontrust door het geroep van: brand! brand! – Eene menigte 

volk, kwam op dit geroep op den straatweg en weldra rigtte iedere zijne schreden in de rigting, waar de 

vuurgloed opsteeg. Het bleek al spoedig, dat het het huis was van Arend Blomsma. Het vee heeft men 

nog kunnen redden; doch het huis en de inboedel zijn een prooi der vlammen geworden. Naar wij 

vernemen is alles tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. Dit is de derde 

keer, dat Blomsma zijn huis ziet verbranden. ’t Eerste bewoonde hij meijersgewijze; daarna verbrandde 

voor korten tijd een klein huisje van Blomsma, dat naast het nu verbrande stond. Toen het huis in de 

asch lag, kwam de brandspuit uit Hijkersmilde, vijf kwartier van den brand verwijderd. Velen 

ingezetenen komt het wenschelijk voor, dat men te Hoogersmilde, waar in den laatsten tijd 

verschrikkelijk veel branden zijn geweest, ook een of twee brandspuiten bekomt. 

Hooger-Smilde, 5 Febr. In den laatst verloopen week vertoonde zich hier een vreemde hond, die scheen 

dol te zijn, en hier onderscheidene honden gebeten heeft, waarvan reeds sommigen zijn afgemaakt. Deze 

hond, geel van kleur en met spitse ooren, is zaturdag weder van hier weggeloopen, koers nemende naar 

Assen. Indien genoemde hond elders mogt gedood zijn, zou de inzender gaarne, door middel van dit 

blad vernemen, of den hond werkelijk dol was. 

(Bovengenoemde hond is zeer waarschijnlijk dezelfde waarvan wij in ons vorig no. hebben melding 

gemaakt, en die op het veld tusschen het Broek en Witten is afgemaakt, daar deze, volgens nadere 

opgaven van T. Boer, aldaar woonachtig, geelachtig bruin van kleur was en ook spitse ooren had. 

           Red.) 


