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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 16 FEBRUARIJ 1865

++ Smilde, 14 Febr. Een goede herder houdt de wacht bij zijne schapen. Deze leus, verwachtte men, zou
de herdersvorst te Friesche scheid ook toegedaan zijn; doch neen! Evenals meermalen verliet hij, om een
buurpraatje te houden, ook heden zijne zachtmoedige kudde. Zijne taak tegen den avond willende
hervatten, om daarna huiswaarts te keren, was de geheele ruigharige familie verdwenen, en welke
pogingen hij ook aanwendde om weder aan hare spits het commando op te vatten, alles was vruchteloos.
De eigenaren konden zich dit raadsel niet verklaren en besloten den nacht op verkenning uit te gaan;
doch ook deze poging trof het gewenschte doel niet. Nu was gissen geen gebrek. De een meende dat een
aantal vossen de kudde verscheurd had, terwijl een ander aan wolven of ander verscheurend gedierte
bleef denken. Eerst den volgende morgen omstreeks negen uur gelukte het, die zachtaardige dieren
grazende in het veld terug te vinden. De herder ontving voor zijne achteloosheid direct zijn congé
definitief en voor de vacante plaats worden sollicitanten opgeroepen.
Op den 12 Februarij 1865 overleed te Assen, tot mijne diepe droefheid, mijn geliefde Broeder JACOBUS
LUXWOLDA, in den ouderdom van bijna 26 jaren.
Smilde, 16 Feb. 1865
J.S. LUXWOLDA
Degenen, die iets te VORDEREN hebben van - - of VERSCHULDIGD zijn aan den BOEDEL van wijlen
JACOBUS LUXWOLDA, in leven Voerman, den 12 Feb. l.l. in Assen overleden, worden verzocht daarvan
opgave te doen
vóór het einde dezer maand ten kantore van de Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 18 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 16 Feb. Gisteren avond heeft de zangvereeeniging “Harmonie” van Hooger-Smilde, onder
directie van den heer A. Spier, op de bovenzaal van den logementhouder J.H. Wind, een concert gegeven
ter voordeele van de algemeene armen. De verwachting was niet gering en toch heeft het de verwachting
overtroffen, daar de voorgedragen stukken, 10 à 11 in getal, zoo juist en naauwkeurig werden
uitgevoerd, dat eene zangvereeniging uit den beschaafden stand het zich tot een eer zou mogen rekenen.
Alleen een ijzeren wil, een taai geduld en goede tact bij den directeur en vlijtige en belangstellende
oefening bij de leden maken zoo iets mogelijk. Het publiek was, tegen onze verwachting, niet groot.
Heden avond had de loting, ten behoeve van de Hervormde armen, plaats, die zuiver heeft opgebragt f
118,50. Eere zij hiervoor de dames, die zich zoo veel moeite hebben getroost, om die loterij tot stand te
brengen, en allen die haar hebben ondersteund, toegebragt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 18 Febr. In ’t begin dezer week werd door ’t Departement Smilde der Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen besloten, bij ’t Bestuur dezer gemeente vergunning aan te vragen, tot het houden eener
collecte bijlangs de huizen, ten behoeve van algemeene niet bedeeld wordende armen.
Met de grootste bereidwilligheid werd dit verzoek toegestaan en door ’t departement eene commissie
benoemd, om die collecte te doen. Over ’t algemeen heeft die commissie ondervonden, dat, als het den
armen broeder geldt, men dan hier de handen niet gesloten houdt.
Heden is er reeds uitdeeling van gedaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 21 Febr. Jl. Zaturdag hebben de jagers alhier de derde vruchtelooze drijf- of klopjagt
gehouden.
Als een voorbeeld van buitengewoone vruchtbaarheid kunnen we berigten, dat eene mot van J. de
Weerd op de Beilervaart, in een jaar tijds driemaal biggen heeft geworpen, en wel de eerste maal 11, de
tweede maal 9 en de derde maal 12, alzoo te zamen 32, zegge twee en dertig.

