blad 1863t
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 15 SEPTEMBER 1863

KERK- EN SCHOOLNIEUWS
+ Smilde, 14 Sept. Als iets, onzes inziens, wel der vermelding waardig is, dat de drie onderwijzers, die
in de verloopene week in de gemeente Emmen zijn benoemd, alle tot het onderwijzergezelschap Smilde
behooren, terwijl daarenboven de hulponderwijzer J. Dekker van Smilde als zoodanig te Noordhorn
(Groningen) is verkozen; hij had nog twee mededingers.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1863

+ Smilde, 13 Sept. Te Hoogersmilde wordt nog gedurig de rust der ingezetenen verstoord doordien des
Zaturdags of Zondags avonds en ’s nachts burengerucht wordt gemaakt en andere schanddaden
gepleegd. In den verloopen nacht zijn bij een der ingezetenen weder een raam en vele glasruiten
verbrijzeld, bij anderen is tot laat in den nacht met geweld op de deuren geslagen en tegen muren
gegooid. Er zijn van tijd tot tijd wel vele klagten bij ’t Bestuur gedaan, maar tot heden blijven de
ongeregeldheden voortduren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 SEPTEMBER 1863

+ Smilde, 17 Sept. Onze gisteren gehoudene najaarsmarkt was, door goed weder begunstigd, ruim van
vee voorzien. De handel in runderen was traag; voor de beste soorten werden nog al redelijk goede
prijzen besteed. De schapen gingen tamelijk willig van de hand, zoo ook de geiten, maar de varkens
waren, zoo als zich iemand uitdrukte, ‘schreeuwend’ duur.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 22 SEPTEMBER 1863

+ Smilde, 18 Sept. De gevolgen van dronkenschap, hoewel verschillend, zijn toch doorgaans hoogst
treurig. Zoo verhaalt, men, dat zeker persoon Woensdag avond in beschonken toestand van den kermis
kwam. Hij wierp zich op het bed, terwijl de vrouw, bezig met het vee zijnde, juist afwezig was. Bij haar
terugkomst vindt zij hem te bed en wie beschrijft hare ontsteltenis, hun klein kind dood onder hem.
+ 20 Sept. In ’t vorig No. dezer Courant vindt men niet één berigt van gunstige jagt, door Drentsche
jagers op den eerste dag gehouden. Men zou hieruit moeten opmaken, dat het veld in Drenthe dit jaar
schaars voorzien is. De jagers dezer plaats treffen ’t niet best, omdat op den eersten dag van de jagt hier
juist de najaarsmarkt inviel. Intusschen zijn sommigen toch nog korter of langer het veld in geweest, ook
de heer Servatius, die nog het geluk heeft gehad om in misschien 3 à 4 uren tijds, 10 patrijzen, 1 haas en
1 kwartel te schieten, hebbende over deze twaalf stuks slechts dertien schoten gelost. Daarenboven
hooren we, dat de jager van der Velde alhier in de beide eerste jagtdagen te Veenhuizen 17 hazen heeft
geschoten.
Op Zaturdag 26 Sept. e.k., ’s namiddags precies te 4 uur, zullen, op ’t Noorden bj den Watermolen van
den Heer KIJMMELL te Smilde, publiek worden verkocht:
VIER KAMPEN BESTE ROODE
AARDAPPELEN,
ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe TONCKENS te Westervelde.
Notaris Kr. H. VAN LIER
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag 26 September, des namiddags 3 uur, ten
verzoeke van den Heer B.W. KIJMMELL te Peize, verkoopen:
2 BUNDERS BESTE
AARDAPPELS,
op de Scheid te Smilde.

