blad 1883h3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 29 MEI 1883

Smilde, 28 Mei. In het naburige Appelscha is het thans zeer druk met de scheepvaart. In de laatste
jaren bleef de turf voor het grootste gedeelte op het veld staan. Dit werkte zeer schadelijk op
financieel gebied, in de eerste plaats op den verveener, die weinig geld in kas had, waarvan in de
tweede plaats de arbeider de wrange vruchten plukte. Nu is dat zeer veranderd. Men kan het de
veenwerkers thans duidelijk aanzien, dat ze meer geld verdienen dan vroeger. Er zijn veenbazen,
die de vorige week acht schepen per dag met bovengenoemde brandstof moesten laten vullen. In
deze veenkolonie is het niet zoo druk, maar hier vindt men ook niet zooveel veen; dat raakt allengs
op, maar daarvoor komt in ruil vruchtbaar land, daar de afgegravene ondergrond niet blijft liggen,
maar in bouwgrond wordt herschapen, waartoe de ligging dezer plaats door wijken en wegen
bijzonder geschikt is en in den geheelen omtrek bijna geene dorpen zoo goed zijn aangelegd.
SMILDE.
Inspectie van de Verlofgangers der Landmilitie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend:
1. dat de Inspectie der Verlofgangers, in die gemeente verblijvende, dit jaar zal plaats hebben te
Assen op Zaterdag den 9den Juni 12883, des voormiddags ten 10¾ uur, en
2. dat aan die Inspectie moeten deelnemen al de miliciens die vóór den eersten April dezes jaars in
het genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Wordende voorts de verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen, vastgesteld bij de
artikelen 130, 140 tot en met 145 der Militiewet en verder gelast om zich op den dag der Inspectie,
des morgens ten negen uur te bevinden op den straat weg bij de Norgervaartsbrug, onder deze
gemeente, ten einde van daar naar de plaats, voor de Inspectie bestemd, te worden overgebracht.
Smilde, 23 Mei 1883.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secr.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 MEI 1883

Bovensmilde, 29 Mei. In de openbare school alhier heeft een vogel zijn nestje boven een der
schoolborden gebouwd. Ongestoord maakte het zijne woning gereed, eitjes werden gelegd en rustig
uitgebroed, terwijl nu de ouders onvermoeid af- en aanvliegen, om hun kroost van het noodige
voedsel te voorzien.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 MEI 1883

Smilde, 30 Mei. Naar wij vernemen zijn H. van Bergen en J. Godschalk, de eerste schutmeester aan
de Molenwijkssluis en de tweede brugwachter bij de Veenhoopsbrug alhier, voornemens eerstdaags
hun eervol ontslag aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan te vragen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 1 JUNI 1883

Smilde, 30 Mei. Hedenmiddag geraakte het zesjarig zoontje van den landbouwer S. in eene diepe
zoogenaamde “boksloot”. Het geschreeuw van een knaapje, dat met hem speelde, trok de aandacht
van een arbeider, die in de buurt werkte. Onmiddelijk begaf deze zich te water en slaagde er in den
kleine nog levend aan wal te brengen. Eenige oogenblikken later en de hulp had niet meer gebaat.
Getrouwd:
PH.W.H. ESKES.
Weduwnaar van A.C. BEEUWKES
en
J.E. BIJNEMA.
Smilde, 31 Mei ’83.

