
blad 1864z6 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 OCTOBER 1864 
 
+ Smilde, 3 Oct. Met genoegen kunnen we berigten, dat alhier  een reciteergezelschap is opgerigt, 

onder de zinspreuk: tot Nut en Genoegen, ’t welk  reeds 23 leden  telt. Tevens heeft men besloten 

onderling een leesgezelschap hieraan toe te voegen. 

DE KIESVERENIGING de Eendragt, 

te Smilde 

heeft tot CANDIDAAT der PROV. STATEN gekozen: 

den Heer MARINUS ADRIANUS HOOGERBRUGGE te Smilde. 
        Namens het Bestuur, 

        C. HUBENET, Sec. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 OCTOBER 1864 
 
Smilde, 5 Oct. Te Hoogersmilde is de varkensziekte in zeer ergen graad. Bij sommigen boeren zijn de 

hokken reeds leeggestorven. De sterfte bepaalt zich tot heden meest bij de loopvarkens, waarvan 
weinigen, die ziek worden, weer beteren, doch in ongeloofelijk korten tijd sterven. 

 

++ Het drooge weder en de koude nachten, is hier zowel als elders, schadelijk voor de weide, doch in 

een opzigt ook weder zeer voordeelig. De bevrorene boekweitvelden n.l. waren als spoedig, na het 
wegsterven der boekweitplant, op veele plaatsen met eene groene van mier – eene soort spurrie – 

bedekt; dit uitnemend veevoeder vordert eene sterke droogte, alvorens men het kan oogsten, wijl het 

bij nat weder ligt tot verrotting overgaat; thans is de mierplant beladen met zijn zaad en het weder 

voor den oogst uitmuntend. 

++ 6 Oct. De slager N.M. had voor eenige dagen eene koe aangegeven voor f 66,-. De ambtenaren, 

oordeelende dat die som te laag was, benaderden de koe en bragten het op f 80,-. De slager heeft ze 

voor f 77,-, van de ambtenaren weer overgenomen op f 80,-, zodat hij eene waarschuwende les heeft 

gekregen, die hem f 9,- kost. Daar de slagerij spoedig weer in vollen gang zal zijn, kunnen anderen 

hierin misschien ook een waarschuwing vinden. 

Verkooping 
van twee kampen AARDAPPELEN, op Maandag 10 Oct. a.s.,  te 4 uur, bij den heer M.A. 
HOOGERBRUGGE, alsmede 30 vette Drentsche SCHAPEN en een PAARD. 

          A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 OCTOBER 1864 
 
+ Smilde, 10 Oct. Bij een jong schaap, ongeveer 20 weken oud en toebehoorende aan E.S. van Veen 

alhier, ontdekte men, dat deszelfs uijer al dikker en dikker werd. Ofschoon het zich met moeite liet 

vangen, slaagde men er toch in; en toen men het molk, gaf het niet minder dan anderhalf oort. Dit kan 

men onzes inziens wel onder de zeldzaamheden rekenen. 

Verkooping 
van 1½ bunder AARDAPPELEN, op Zaturdag 15 Oct. a.s., precies te 4 uur, bij JACOB HAGEMAN bij de 

van Liersbrug te Smilde. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 


