
blad 1882q3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 NOVEMBER 1882 
 
Smilde, 11 Nov. De zoogenaamde “Polakkenbrug” over de hoofdvaart ligt op ’t uiterste. Ze zal als 

gevaarlijk in gebruik aan de “de ketting” worden gelegd. Men vreest, dat de aangelanden niet 

geneigd zullen zijn een nieuwe brug te bouwen, aangezien bij de thans vereischte doorvaartswijdte 

de kosten zeer hoog zullen loopen. 

-Als iets bijzonders deelt men ons mede, dat door den heer S. alhier in een lijsterstrik een valk is 

gevangen. 

Smilde, 12 Nov. In eene hedenavond gehouden vergadering van het kerk- en schoolbestuur der 

israëlitische gemeente alhier is tot godsdienst-onderwijzer,  voorzanger en sjochet benoemd de heer 

A.M. van der Wijk, thans privaat-onderwijzer te Amsterdam. 

Tot onze diepe droefheid overleed heden, in den ouderdom van 1 jaar en 2 maanden, ons geliefd 

jongste kind GEERT FREDERIK. 

Bovensmilde, 12 Nov. 1882.      P. DE VRIES. 

G. DE VRIES-WESSELING. 
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De belanghebbenden 

bij de WATERLOSSING van den Leemdijk tot de Loodengracht te Hoogersmilde worden 

OPGEROEPEN op 

Vrijdag 24 November 1882, 

des voormiddags tien uur, ten huize van de Erven A. SPIER aldaar te verschijnen tot het passeeren 

van de vereischte acte. 

Zij worden uitdrukkelijk verzocht tegenwoordig te willen zijn.   A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Te Huur: 

Een Boerenhuis 

met ongeveer 6½ bunder LAND, thans bewoond door R. DE WEERD, op Witterholt te Smilde. Te 

bevragen bij den bewoner.      HARTOGH HEIJS. 

Te huur te Smilde: 

EEN FLINK BURGERHUIS, 

dat ook in tweeën kan bewoond worden, en 

eene Bakkerij, 

waarin onheugelijke jaren de zaak met goed succes is gedreven. 

Te bevragen bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 15 Nov. Tellen sneeuw en oostenwind reeds in den regel hunne vrienden niet bij duizenden, 

ze zijn hier thans bij menig landbouwer nog meer onwelkom dan misschien ooit te voren. De ruwe en 

natte herfst was oorzaak, dat de werkzaamheden op het land niet voldoende vorderden. Een “mooije” 

herfst was dringend noodig en …. daar komt reeds de eerste helft van November met vorst, storm en 

sneeuwjagt en dwingt op die wijze tot eene ruste, welke voor menigeen alles behalve “zalig” heeten 

mag. De aardappelen zijn ten deele nog in den grond,; al het koren is nog niet gezaaid; de turf is nog 

niet binnen – kortom de winter doet zijne intrede veel te vroeg. Nog dagelijks zag men wagens vol 

aardappelen van den akker halen. Ze kwamen voor den dag ten gevolge van het “nabouwen”, dat nog 

bij lange niet is afgeloopen en honderden mudden in de schuren bezorgt. Het rooijen der aardappelen 

heeft hier bijna algemeen voor het “krabben” plaats gemaakt, eene bewerking, die veel vlugger 

geschiedt, maar ook meer in den grond achterlaat. Wordt deze later omgeploegd en geëgd, dan is hij 

zoo met aardappelen bezaaid, dat zelfs een kind per dag 2 à 3 mud kan zoeken. Maakt een vroeg 

invallende winter die bewerking onmogelijk, dan is dus de schade groot. 
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