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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 16 SEPTEMBER 1878

Smilde, 13 Sept. Van de gevreesde varkensziekte wordt hier in ’t geheel niet meer vernomen, maar
men deelt ons mede, dat onder de varkens van den landbouwer H.R. de pokken zijn uitgebroken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 17 SEPTEMBER 1878

Smilde, 15 Sept. Een hier te huis behoorend schipper, met name de heer L. Jonker, is te Leiden het
slagtoffer geworden van een brutalen diefstal. J. en zijn echtgenoote zouden even hunne in de stad
vertoevende dochter bezoeken en bevonden bij hunnen terugkomst, dat een kastje in het schip was
opengebroken. Eene vrij aanzienlijke som gelds en eenige gouden voorwerpen, te zamen ongeveer
voor eene waarde van 200 gulden, waren verdwenen. De dader is naar we vernemen nog niet ontdekt.
-Het post- en telegraafkantoor is afgewerkt en maakt een goed figuur. De aannemer, de heer v. Es te
Oosterwolde, heeft goed werk geleverd.
Moge de goede verwachting, welke velen van het post- en vooral van het telegraafkantoor voor de
toekomst dezer gemeente koesteren, niet worden beschaamd!
-Vóór het openen van de jagt waren de jagers tamelijk eenstemmig van oordeel, dat het jagtveld niet
ruim van wild was voorzien. De eerste dag van het jagtsaizoen spreekt echter van iets anders.
Onze jagers hebben hun kruid en lood wel kunnen gebruiken wat o.a. uit het volgende kan blijken.
De heer J. Hoogerbrugge schoot nl. 5 hazen en 8 patrijzen; de heer H. v.d. Velde 3 hazen en 17
patrijzen; de heer A. Sol 1 haas, 10 patrijzen en 4 korhoenderen. Ook de overige jagers hebben zich
niet onbetuigd gelaten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1878

25jarige Echtvereeniging
VAN

SIJMEN SMIDT
EN

EMELINA GEZINA HOVINGH.
Smilde, 18 Sept. ’78.
Hunne dankbare kinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1878

Smilde, 17 Sept. Met den aardappelhandel ziet het er hier tegenwoordig zoo vreemd mogelijk uit.
Terwijl de commissionairs van den heer Scholten f 1,40 per mud besteden, hebben de commissionairs
van de andere fabriekanten of geene kooporders ontvangen of mogen slechts f 1,25 beloven. De
aardappelen, welke voor f 1,25 in voorkoop waren verkocht, zijn ook voor die som geleverd. Het
laatste is zoo duidelijk, dat we het niet zouden melden, zoo ons deze dagen niet een berigt uit Borger
in den Nieuwe Rotterdamsche Courant onder de oogen ware gekomen.
De correspondent van dat blad schreef: “Vermits de meeste landbouwers met de fabriekanten van
aardappelmeel geen schriftelijke contract hebben gesloten om de aardappelen tegen f 1,25 het H.L. te
leveren, moet nu reeds f 1,50 per H.L. worden betaald.”
Schriftelijke contacten zijn ook hier gesloten, maar wat mondeling is verkocht voor f 1.25, leveren
onze landbouwers zonder er aan te denken, of hunne aangegane verpligtigen wel bij de wet
verpligtend zijn. Ook te Borger is zeker hetzelfde het geval, maar evenals te dezer plaatse zullen de
landbouwers ook dáár wel niet hun geheelen oogst bij voorkoop hebben verkocht, zoodat ze van
hoogere prijzen kunnen profiteeren zonder dat men van schriftelijke contracten behoeft te spreken. De
boven aangehaalde woorden hebben geen vleijend aanzien, of ze behelzen niets dan wartaal en onzin.

