blad 1865b
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 JANUARIJ 1865

Smilde, 26 Jan. Werd in een voorgaand nommer dezer Courant uit Appelscha, berigt, dat aldaar de
hond van J. Russchen, zijnde een zwartbleste, die waarschijnlijk dol was, was weggeloopen, gisteren
werd een dusdanige hond te Hoogersmilde ontdekt. Dadelijk werd er jagt op gemaakt en menig schot
hem nagezonden, zonder hem doodelijk te treffen. Eindelijk mogt het den heer Heemskerk aan de
Beilervaart, in wiens nabijheid hij door zijne vervolgers gedreven werd, gelukken, hem dood te
schieten. Men heeft alle redenen te geloven, dat de doodgeschoten hond dol was en dezelfde, die te
Appelscha is weggeloopen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 2 Feb. Hoezeer te Hoogersmilde nog gedurig varkens sterven, is de ziekte daar toch aan het
afnemen. Daar de varkens omstreeks dezen tijd der jaars zeer in waarde zijn toegenomen, is ieder
sterfgeval, dat er plaats heeft, een aanmerkelijk verlies. Zoo was de teleurstelling zeer groot voor
B.M., die, op den morgen toen hij zijn varken dacht te slagten, het dood in ’t hok vond. Genoemde
B.M. had daarmede het eenigste voorwerp, dat hij dacht te slachten, verloren.
Naar wij vernemen, heerscht de ziekte ook nog in de gemeenten Diever, Dwingelo en Beilen.
+ Als iets, dat zeldzaam voorkomt, kunnen we mededeelen, dat van de 32 leerlingen, welke uit de
Veldhuizen te Hoogersmilde ter catechisatie komen, 26 van het vrouwelijk en maar 6 van het
mannelijk geslagt zijn.
+ Dat de kippen jaarlijks grootendeels van vederen verwisselen is bekend; doch opmerkenswaardig is
dit bij een hoen van J. v.d. V. te Hoogersmilde. Deze kip krijgt nl. ieder jaar veeren van verschillende
kleur. Ze was ’t eerste jaar zwart, daarna bont, vervolgens met een witten krans om den hals en
tegenwoordig zwartbont met nagenoeg witten staart.
Op Zaturdag den 11 Februarij 1865, ’s morgens te 10 uur, ten huize van HENDRIK DERKS
HOOGEVEEN te Smilde,
publieke verkoop
van 2 PAARDEN, 10 KOEIJEN, BOERGEREEDSCHAP, KARNMOLEN en KARN, WAGENS, PLOEG,
EEGDE, MELKGEREEDSCHAPPEN en verder ROERENDE VOORWERPEN. – Na afloop daarvan
verhuring
van een BOERENPLAATS en LANDERIJEN, groot 2½ bunders, gelegen bij de Krommewijk te Smilde. –
Inmiddels UIT DE HAND TE HUUR.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 7 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 4 Febr. Het zuidwestelijk dezer gemeente was heden in rep en roer. Men meende nl. bij den
hond van H.W. dolheid te bespeuren. De hond, die aan een ketting lag, ontkwam door den halsband
over den kop te stroopen. Los zijnde, beet hij den zoon van den timmerman A.D. De vader sneed in
angst, zijn zoon met een scheermes de toegebragte ondiepe wond met eenig omliggend vleesch uit het
dijbeen, waarna geneeskundige hulp werd ingeroepen.
Intusschen vervolgden vele buren den hond in den omtrek en in het bosch bij de Leembrug. Zonder
ophouden duurde de vervolging voort, tot men op de hoogte van het Oranje-kanaal het snelvlugtende
dier eeniger wonden toebragt. Deze waren echter niet zoo erg of de hond liep altoos nog sneller dan de
vlugste zijner vervolgers. Bij het huis van Jan Eis te Hooger-Smilde, verliet hij den straatweg en liep
in de richting van Diever eerst naar de Veldhuizen. Hoe talrijk, en met geweren, vorken en stokken
gewapend, de vervolgers ook waren, mogt het toch niet gelukken, den hond meester te worden.
Ten minste de personen, welke heden te vier uur terugkwamen, keerden vermoeid. doch onverrigter
zake naar huis. Intusschen is er berigt naar Diever gezonden, dat zich de dolle hond in de rigting van
dat dorp heeft begeven.

