PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG, 3 JULIJ 1852

SMILDE, 3 Julij. Gister is alhier Z. Oosterhoff, dienstmeisje van G. Vennink, in eene sloot
verdronken geworden; hoe zij daarin gekomen is weet niemand; zij is gevonden, staande op haar
hoofd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 6 JULIJ 1852

SMILDE, 5 Julij. Heeft men in de provincie Groningen hier en daar bederf in het koolzaad ontdekt,
hetzelve vertoont zich, hoewel nog niet erg, ook hier, en, volgens de beschrijving, op gelijke
wijze. Intusschen heeft men hier nog een ander kwaad te beheersen, en wel, dat men de vogels er
niet kan afhouden. Van den vroegen morgen tot den laten avond is men genoodzaakt er bij te
staan, wil men niet elk zaadkorreltje, dat tot zijn rijpheid komt, laten wegpikken.
Allerwenschelijkst was het, dat iemand een middel aan de hand kon geven, waardoor men deze
vogels op eene andere wijze van het koolzaad konde afhouden, daar het anders een zeer
voordeelig verbouw is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG, 8 JULIJ 1852

HOOGERSMILDE, 7 Julij. Als eene bijzonderheid meenen wij te moeten melden, dat laatst zondag
alhier in den tuin van H. van Veen is gevangen, eene bruin-geelachtige mol, voor het overige was
dezelve gelijk aan eene gewone mol.
- De bijenteelt heeft tot dusver nog niet aan de verwachting voldaan, die men er in de maand mei
van had; toen toch was het geroep, als of de korven op de kleistreken van Vriesland en Groningen
overvloeiden van honig; thans kan men er van zeggen, dat ze aldaar matig gewin hebben gehad.
Het regenachtige en gure weder in de maand Junij heeft er veel kwaad aan gedaan; nu echter
beginnen de nijvere beestjes weder vrolijk te worden en op de boekweit te vliegen, die weldra in
bloei zal zijn en hier een goed gewin belooft.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 13 JULIJ 1852

HOOGERSMILDE 10 JULIJ. Heden hadden we hier ’t genoegen van door de onderwijzers der
tweede afd. van ’t tweede distr., onder leiding van den algemeen in den zang zoo gunstig
bekenden Hendriks, eenige zangstukken te hooren uitvoeren. Ofschoon de stukken niet
gemakkelijk waren, werden ze met zeer veel juistheid uitgevoerd, en het gezegde: die wil, kan veel
doen werd hier ook weer bewaarheid.
SMILDE, 12 JULIJ. Gister is door den kerkeraad der Christelijke afgescheiden gemeente alhier, ter
vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van den predikant dier gemeente E. Theunissen
naar Dockum, de volgende nominatie gemaakt als (alphabetisch): E. Breitsma, predikant bij de
afgescheidene gemeente te Assen, O.P. Faber te Beilen, K.J. van Goor te Sneek, H. Joffers te ’s
Gravenhage, R. Kuipers te Dalfsen, en S. Sijp te Meppel. Gisteren nam de leeraar Theunissen
afscheid van zijne gemeente, predikende naar aanleiding van Jerem. 17 vs. 16.

Een Schoenmakersknecht, dadelijk in dienst kunnende treden, vervoege zich tot dat einde ten
spoedigste te Smilde bij
JAN TAREL

