
 

blad 1855c 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 31 JANUARIJ 1855 
 
Hoogersmilde, 30 Jan. De longziekte kan men hier als geweken beschouwen, daar, na het overlijden 

der aangetaste koe op den stal van H. Goor, noch op dezen noch op een anderen stal deze ziekte zich 

weder heeft geopenbaard. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 FEBRUARIJ 1855 
 
Smilde, 2 Febr. De aanhoudende strenge winter, gepaard met menigvuldig gevallene sneeuw, 

veroorzaakt hier veel armoede. Dientengevolge is alhier in den loop dezer week eene collecte voor de 
armen en behoeftigen bijlangs de huizen gehouden. Niet alleen de mensch, maar ook het gedierte, en 

vooral de vogels, lijden groot gebrek. Men heeft gezien, dat eene houtduif door kraaijen werd aangepakt, 

verscheurd en opgegeten. Ook hazen en patrijzen sneuvelen hier thans in menigte, niet zozeer door 
gebrek en koude, als wel door de listen en lagen hunner tweebenige mede-bewoners dezer aarde. Men 

zegt dat hier dagelijks ruim 20 à 25 patrijzen worden geschoten, en dat door een persoon, gedurende den 

verloopen herfst en dezen winter 70 hazen zijn gevangen; door een ander zelfs 90. Dit is zeer 

onaangenaam voor de jagers. Zouden de opzigters der jagt hier niets aan kunnen doen? Hiermede zou 
den hier wonende jagers groot genoegen gedaan worden. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 FEBRUARIJ 1855 
 
Smilde, 4 Feb. De in het vorig no. dezer courant genoemde collecte ten behoeve der armen heeft 

opgebragt eene som van drie honderd zeventien gulden en eene halve cent. De geheele inteekening tot 

stichting eener nieuwe pastorie te Boven-Smilde bedraagt eene som van f 1020, 65. 

5 Februarij, Men verhaalt, dat in de vorige week door een persoon alhier op éénen dag zijn geschoten 3 

korhoenders, 2 hazen en 7 patrijzen. Dit is voor een arbeider of wie ook een groot daggeld vooral in de 
winter; maar ook voor gepatenteerde jagers een even groote grief, die bijzonder graag zouden zien, dat 

aan zulk eene brutale overtreding der jagtwet eens een einde konde gemaakt worden en gemaakt werd. 

TE HUUR 

Een BEHUIZINGE, te Hooger-Smilde, gemeente Smilde, aan den Straatweg, bevattende 2 

VOORKAMERS, ACHTERKEUKEN, SCHUUR, goede KELDER, REGENBAK en verdere gemakken, 

benevens een daaraangelegen TUINTJE; te bevragen bij de eigenaresse, mevrouw de Weduwe 

HATZMAN te Hoogersmilde. Brieven franco. 


