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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 28 JULI 1883

Smilde, 27 Juli. De aardappelziekte, eene geduchte ramp voor deze streken, krijgt hoe langer hoe
meer een ernstig aanzien. Ook de laatrijpe soorten, de “Amerikanen”, niet uitgezonderd, worden
aangetast. ’t Is de zoogenaamde “weeke” ziekte, welke hier heerscht. De aardappelen verrotten dan
aan den stam. Op de afgevroren akkers zijn de aardappelen klein van stuk. Alles zaamgenomen zijn
de vooruitzichten slecht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 JULI 1883

Op Donderdag 2 Aug. 1883,
te 6 uur, zal, in DE OUDE VEENHOOP te Smilde, voor den Heer JAN BOXEN aldaar, worden verkocht:
1 kamp Rogge,
1 kamp HAVER en 1 kamp PAARDEBOONEN, alles achter de woning van den Verkooper nabij de
Veenhoopsbrug.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 31 JULI 1883

Bovensmilde, 30 Juli. Zaterdagavond zat het gezin van A. de V. in den grootsten angst. Zooals
gewoonlijk ging het zoontje om 8 uur uit om zijne moeder, die met de broodkorf ventte, af te halen.
Bij den bakker gekomen is ’t jongentje in de bakkerij gegaan, omdat moeder niet terug was en daar
in slaap gevallen, wat door niemand opgemerkt was. Tot ’s nachts kwart over twee hebben de
beangste ouders overal gevraagd en gezocht, tot hij eindelijk gevonden werd.
Hoogersmilde, 30 Juli. Naar we vernemen zal de heer Ulehake, hoofd der school alhier, in den loop
der volgende maand den dag herdenken, waarop hij vóór 40 jaar zijne onderwijzersloopbaan begon.
Bovensmilde, 30 Juli. Als iets zeer bizonders deelt men ons mede, dat twee eikschillers, man en
vrouw, in ruim tien weken hier f 189 verdienden.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
De aannemer van de in aanbouw zijnde sluis in de Molenwijk schijnt een zeer hulpvaardig mensch
te zijn, want hoe ras en met welk vuur treedt hij voor den berichtgever op! ’t Is of hij met het doel
dier berichtjes geheel op de hoogte is. Alles, alles van den ooggetuige is leugen, maar de inhoud van
die berichtjes, die den volke moesten kond doen, dat de aannemer met de hardheid van den grond en
met het water der bruischende wellen heeft te worstelen, schijnen alleen waarheid, ja de volle
waarheid te bevatten.
Doch, M. de R., het volk is thans niet zoo onnoozel meer, dat het zich onvoorwaardelijk bij zulke
berichtjes nederlegt, het gaat zelve zien en oordeelen en toen het de ploegbazen daar die gronden zag
verwerken en 2 à 3 uren moest vertoeven om de locomobiele, die naar water moest wachten, te zien
werken, had het van die berichtjes genoeg en begrepen, dat in deze het doel het middel moest
heiligen.
De waarde van dat beginsel, M. de R., laten wij voor hetgeen zij is, maar wij vreezen, dat de 15 Sept.
en 15 Oct. a.s. zullen ontraadselen, ten schade van ingelanden en verveeners, met welk doel de
berichtjes in de wereld zijn gezonden en door den aannemer in bescherming zijn genomen. Tot zoo
lang basta.
Smilde, 27 Juli 1883.
Een ooggetuige.

