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+ Smilde, 2 Sept. Van vele plaatsen hebben we berigt, dat het gewin van de bijen reeds lang was
afgeloopen; van hier kunnen we melden, dat ze in den laatsten tijd goed hebben gewonnen, zoodat
vele korven in de laatste tien dagen aanmerkelijk zwaarder zijn geworden. Hierdoor komen er meer
kostbijen dan men aanvankelijk verwachtte.
++ 4 Sept. Die de wijsheid meent te bezitten, om berigten op te maken van plaats gehad hebbende
voorvallen, en ’t waagt ze in te zenden ter opneming in eenig Courant, zij voorzichtig, en overtuige
zich eerst van de waarheid der feiten, welke hij mededeelt; vooral doe hij dit als die feiten iets
onbetamelijks, iets misdadigs bevatten. Hij overdrijve niet, zijn berigt zij waarheid, opdat de schuldige
als schuldig en de onschuldige als onschuldig, en eene weinig beteekende zaak niet als eene misdaad,
een geweldige aanslag worde voorgesteld, opdat hij geene onrust brenge in de huizen van soms
verwijderde familiebetrekkingen. Het tegendeel werd gedaan in ’t berigt uit deze gemeente,
opgenomen in de ‘Drentsche Courant’ van gister, omtrent het voorval dat plaats had tusschen L. en T.;
en dat zich zóó heeft toegedragen, blijkens de verklaringen van de op de klagte van L. gehoorde
getuigen.
De één stond bij den ander wederkeerig in rekening; L. kwam ten huize van T. om die te vereffenen,
waartoe T. zich dadelijk bereid betoonden; L. beweerde, dat zijne vrouw aan T. op afkorting, één
gulden had gegeven, ’t geen deze ontkende; L. haalde daarop zijne vrouw, en ook deze beweerde T.
één gulden te hebben gegeven: doch T. bleef bij zijne ontkentenis. Er ontstond drift, en hevige
woorden werden gesproken. T., wiens vrouw in ’t zesdaagsche kraambed lag, en vreezende, dat het
voor deze te hoog zou loopen, verzocht L. en vrouw, zijn huis uit te gaan, niet ééns, maar bij
herhaling; L. vervloekte dit en sloeg eindelijk T. in ’t aangezicht; T., op zijne vrouw ziende, bleef nog
bedaard, hield zijne drift in en verzocht nog een paar keer, om zijn huis te verlaten, en toen ook dit
niet hielp, kon hij zich niet meer bedwingen; en naar een pistool grijpende, dat hij echter niet in
handen nam, zei hij, als gij niet d….. gauw maakt dat gij wegkomt, zal ‘k je voor de kop schieten! en
dit had de uitwerking, dat L. en vrouw met groot misbaar en geschreeuw om hulp de deur uitliepen,
die T. daarop digt deed, en daarmede was ’t afgedaan.
Wel heeft L. geneeskundige hulp bij zijne zwangere vrouw ingeroepen, maar de doctor kon niets
ontdekken dan eenige ontsteltenis, misschien van schrik, en vreest dan ook geen gevaar. Er zijn er die
in deze gehele zaak niets anders meenen te kunnen zien, dan een coup de main van L.
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CORRESPONDENTIE
Wij zijn verzocht te vermelden, dat het berigt betreffende de persoonen T. en L. en geplaatst in ’t vorig
nommer dezer courant, niet van onzen correspondent M. is; en tevens, dat er meermalen berigten uit
Smilde worden geplaatst, die niet van zijne hand zijn.
Heden overleed te Smilde, ten gevolge eener slepende ziekte, onze Broeder en behuwd-Broeder DIRK
VAN HAGE, in leven Smid,, in den ouderdom van bijna 43 jaren.
Assen, 5 Sept. 1863
Namens Broeders en Zusters,
J. VAN HAGE
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KERK- EN SCHOOLNIEUWS
De heer R. Beunk, candidaat te Deventer, heeft het beroep naar Hoogersmilde aangenomen.

