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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1865

+ Smilde, 5 Sept. De appelenoogst is dit jaar schaarsch en die nog wat heeft is er zuinig op. Geen
wonder derhalve, dat de heer Mr. P. van der Veen gisteren morgen zeer verontwaardigd was, toen hij
ontdekte, dat men hem van het weinige, dat hij had, dien nacht nog een gedeelte had ontvreemd. Maar
nauwelijks was het ter kennis van onze altijd ijverige policie gekomen, of zij was onvermoeid
werkzaam, om de daders op te sporen, en eer de dag van gisteren ten einde was, mogt het den
veldwachter W. G. van Driesten gelukken, om de overtreders van het achtste gebod te ontdekken. Dat zij
naar verdienste gestraft worden, is niet meer dan billijk. Dien zelfden nacht werden door onzen anderen
veldwachter G. Klaassen, baldadigen, die bezig waren nieuw hekwerk te verbreken, op heeter daad
betrapt. Ook deze zullen voor hunne ijver wel ontvangen, ’t geen ze verdiend hebben.
ERRATUM
Wij worden verzocht, mede te deelen, dat in de advertentie, nopens de verkooping van boekweit etc.,
door den heer A.J.C. Tellegen te Smilde, voorkomende in het nummer van jl. Zaterdag, abusief is
vermeld, dat er ook perceelen van Anne Zwart, Gerbe de Roode en Hendrik Oostingh zullen verhuurd
worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 SEPTEMBER 1865

+ Smilde, 8 Sept. Werd in ’t vorig no. dezer Courant een berigt gevonden, vermeldende de activiteit
onzer veldwachters, met genoegen kunnen we berigten, dat de veldwachter W.G. van Driesten, na eene
zesjarige dienst alhier, is benoemd tot agent van policie te Alkmaar (N-Holland), en in ’t begin der
volgende week reeds vertrekt. Onze beste wenschen vergezellen hem.
+ Hoogersmilde, 8 Sept. Hebben wij er ons over kunnen verblijden, dat de mazelen te Hoogersmilde,
die thans gelukkig als geweken kunnen worden beschouwd, nogal van goedaardig karakter waren,
zoodat er geene kinderen aan zijn overleden, in den laatsten tijd heeft de doodsklok ons bij herhaling het
afsterven van een jeugdig natuurgenoot verkondigd. Ze zijn, zooals men zegt, aan de zoogenaamde
naziekte overleden. Treurig was vooral het verlies van een paar ouders, welke in ééne week drie hunner
lievelingen ten grave moesten zien dragen, waarvan twee tegelijk. Het oudste dier gestorvenen was 7
jaar. Nog één kind, een dochtertje van 9 jaar, hebben de treurende ouders mogen behouden.
+ Ons is vertoond een monstergewas uit de tuin van den heer Herfkens te Smilde; ’t was eene
zoogenaamde Fransche knol of raap, wit van kleur, die het buitengewone gewigt had van ruim zeven
oude ponden.

Leest hier.
Op nader te bepalen tijd zal ten verkoop worden aangeboden:
1e. Eene BOERDERIJ te Hoogersmilde, tegenover de Beilervaart, groot aan BOUW-, GROEN-, VEEN- en
VELDGRONDEN ruim 34 bunder, in eene opstrek gelegen.
2e. Eene BOERDERIJ te Kloosterveen, nabij de Norgervaart, groot pl.m. 4 bunder GROEN- en
BOUWLAND; 3 bunder VEEN en VELD. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. De halve koopschat kan over
het te verkoopene tegen 5% verblijven.
Informatiën bij A. BOXMA, Zaakwaarnemer en Veenbaas te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 SEPTEMBER 1865

+ Smilde, 9 Sept. In de woensdag ll. gehouden raadsvergadering, zijn de herbenoemde raadsleden, de
heeren Tonckens en Wind, en het nieuwbenoemde raadslid, de heer Servatius, geïnstalleerd en is de heer
Tonckens als wethouder herkozen.

