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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 30 JUNIJ 1876

Smilde, 29 Junij. In de laatste dagen is ’t water op de Drentsche hoofdvaart belangrijk gevallen,
vooral in de benedenpanden. De stoombooten en ook enkele schepen komen daar gedurig aan den
grond, zoodat er van tijd tot tijd uit het bovenpand water moet afgestroomd worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 1 JULIJ 1876

Smilde, 28 Junij. De armenbus op het kerkhof achter de kerk der Herv. gemeente alhier is
hedenmorgen opengebroken en bestolen gevonden. Er was nog f 1.385 in blijven liggen. Nadat
hiervan aan de veldwachters Klaasen en Hoogenberk kennis was gegeven, werd door deze een
onderzoek ingesteld, met het gelukkig gevolg, dat zij hedenmiddag den dader reeds op ’t spoor
waren, zijnde een elfjarige knaap, B. de V., die bekend staat als veel geld uit te geven voor
snoeperijen. Bij de ondervraging ontkende hij eerst alle schuld, maar later viel hij door de korf en
bekende de bus te hebben opengebroken met een mes, waarna hij het geld er gedeeltelijk had
uitgenomen. Er bevond zich nog f 1.55 in eene portemonnaie, die hij digt bij huis in den grond had
verborgen. Het overige geld had hij versnoept.
(De schuldige aan bovenbedoelden diefstal is heden gevankelijk naar hier vervoerd, maar op last van
den officier van justitie weder losgelaten totdat hij gedagvaard wordt.
RED.)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 3 JULIJ 1876

Ingezonden stuk.
Men heeft tegenwoordig gedurig op de Smilde op de bouwlanden veel last van tamme eenden, onder
anderen van die van den veldwachter Klaasen.
Men is met die eenden verlegen, men durft ze niet met knuppels te laten vervolgen of te werpen,
omdat er dan veel kans is dat dengene die zulks doet wegens poging tot diefstal dier eenden zal
worden gedagvaard, ’t geen onlangs nog heeft plaats gevonden, waarop evenwel een vonnis van
vrijspraak van de Regtbank alhier volgde.
Men vroeg mij, m. d. r., om advies omtrent die eenden en stelde mij de vraag hoe ik met die eenden,
zoo zij op mijn bouwland kwamen en daar aan de vruchten schade toebragten, zoude handelen; men
verzocht mij tevens om mijn antwoord door middel uwer courant te geven.
Ik voldoe daaraan bij dezen en antwoord hen die mij die vraag stelden:
“Ik zou ze doodschieten, zoo zij op mijn bouwland kwamen en daar schade toebragten aan de
vruchten.”
Ter verduidelijking van dit advies het volgende:
“Wij hebben hier te doen met tamme eenden, d.i. met losloopende dieren van anderen en wel met
gevogelte en is het dooden daarvan op het oogenblik en ter plaatse der beschadiging toegestaan bij
art. 12 laatste lid van de Code Rural, welke bepaling bij ons door geen e enkele wetsbepaling is
opgeheven en dus als van kracht moet worden beschouwd.
Assem, 1 Julij 1876.
Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA, advocaat.
Als een predikant de mazelen aan huis heeft mag hij dan preken? en als een lid der Tweede Kamer,
een lid der Provinciale Staten, of onverschillig van welk collegie in ’t zelfde geval verkeert, mag
deze dan de vergaderingen van zijn collegie wel bijwonen? Wij vragen slechts.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 JULIJ 1876

Hedenmorgen, te vier uur, behaagde het den Heer van leven en dood van mij en mijne kinderen weg
te nemen mijn innig geliefden zoon GERRIT, in den ouderdom van ruim een en dertig jaren; eene
smartelijke ziekte van bijna zes maanden maakte een einde aan zijn dierbaar leven.
Moge mij en mijne kinderen, die met mij over zijn gemis weenen en treuren, de noodige vertroosting
en versterking des Hemelschen Vaders geschonken worden.
Bovensmilde, 7 Julij 1876.
Mede uit naam mijner kinderen, J. SMIT.
Familie en bekenden gelieven deze als eene bijzondere kennisgeving aan te nemen.

