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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 OCTOBER 1878 
 
Smilde, 1 Oct. De landbouwer P. d .V. hoorde gisteravond eenig gedruisch bij zijne woning. 

Vermoedende, dat zijne aardappelkuilen een bezoek van ongenoode gasten ontvingen, liet hij den 

hond naar buiten, waarop de zoo gestoorde dieven het hazepad kozen. 

Het bleek n.l. den volgende morgen duidelijk met welk voornemen de nachtelijke bezoekers waren 

gekomen, want de aarde, waarmede aardappelen bedekt waren, was voor een deel verwijderd. 

Aan de tijdige ontdekking heeft men het te danken, dat weinig of niet van de aardappelen wordt 

vermist. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 OCTOBER 1878 
 
Ondertrouwd: 

Dr. H.W. VAN VEEN, 

Arts te Zuidlaren, 

en 

H. FLEDDERUS. 

Smilde, 1 October 1878. 

Eenigste kennisgeving. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 OCTOBER 1878 
 
Smilde, 2 Oct. Het schoolverzuim heeft hier thans eene schrikbarende hoogte bereikt. Handjes die 

geene aardappels kunnen rapen moeten eikels verzamelen. Eene vrouw kwam voor een paar dagen 

bij een onderwijzer in de school, vragende: meester  mag mijn kind even te huis komen om eene 

boodschap te doen? Het kind vertrok. Even daarna keek de onderwijzer door ’t raam en zag het 

ijverig de bedoelde boodschap verrigten, nl. eikels zoeken. 

Vroeger hielden arbeiders en ouders, tot den minderen stand behoorende, de oudste schoolkinderen 

in den druksten tijd wel te huis, maar thans niet alleen die, maar ouders tot den gegoeden burgerstand 

behoorende vinden er volstrekt geen bezwaar in hunne kinderen van 9, 10 en 11 jaar weken achtereen 

van school te houden. Voor zulken is leerpligt het radicaalste middel. 

Smilde, 3 Oct. Het bouwen van de school te Hoogersmilde is aan den laagsten inschrijver Hazelaar 

te Meppel gegund. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5  OCTOBER 1878 
 

Ingezonden Stuk. 

Smilde, 4 Oct. 

Sommige arbeiderswoningen alhier, voornamelijk aan de achterwijken, verkeeren in een slechten 

staat van onderhoud. De bewoners geven hunne klagten  deswege wel aan de verhuurders te kennen, 

maar worden niet verhoord. Het is intusschen te betreuren, dat die menschen in hunne regtmatige 

eischen geene ondersteuning genieten, want er zijn, door den bouwvalligen toestand, 

arbeidersgezinnen, die elk  oogenblik in levens gevaar zijn. Speciaal, wanneer men eens aan de van 

Lierswijk een kijkje gaat nemen bij het huis bewoond door den arbeider Oelke Bos, dat elk oogenblik 

dreigt in te storten, waarbij  menschenlevens op het spel zijn, komt men tot de conclusie, dat het tijd 

wordt, zoodanig feit onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen, opdat het niet 

bewaarheid worden, dat men de put wil dempen als het kalf verdronken is. 


