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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 26 APRIL 1878 
 Smilde, 25 April. In nommer 95 dezer courant wordt van hier berigt, hoe weder een schaap met twee 

lammeren door honden is verscheurd; onlangs werd eene big door ratten gedood en nu weder zijn eenige 

kippen eene prooi geworden van roofzuchtige kraaijen. Bij velen is het gebruikelijk de kippen van de 

woningen en tuinen te verwijderen en ze ergens op de bouw- en groenlanden een hok op te slaan. Voor de 

tuinvruchten heeft deze handelwijze uitstekende gevolgen, maar de kippen staan zoodoende tamelijke 

weerloos tegenover de kraaijen, die naar men beweert, dikwijls alleen uit moordlust dooden. In den afgeloopen 

winter zijn op de sneeuw vele dezer beruchte kippenvijanden gevallen als slagtoffers eener zeer verklaarbare 

wraak. 

SMILDE. 

Op Maandag 29 April 1878, 

des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van D.B. VRIEZE aan de Norgervaart te Smilde, publieke 

verkoop van  

Een zwart Merriepaard, 

mak in alle tuigen, 1 KOE, 2 beste Friesche MELKSCHAPEN, 1 vet VARKEN, 2 WAGENS met breede Wielen, 

PAARDENTUIG, 2 KARNEN; voorts 

Huismeubelen, 

als: 1 Eikenhouten KABINET, STOELEN, WASCHTAFEL en andere TAFELS, BANKEN, KLOK, LAMPEN, 

KARAFFEN, WIJN-, BIER- en andere GLAZEN, TAPKAST en ’t geen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 APRIL 1878 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 25 April. 

“Ieder zal gemakkelijk begrijpen, dat dan vooral het politie-toezigt streng moet zijn en worden gehandhaafd, 

wanneer er grover baldadigheden geschieden, zooals heeft plaats gehad bij den tapper J. Gombert te 

Appelscha, bij den buurman van den kastelein op de Scheid (naar luid een berigt in den Dr. Crt. van gister). 

Gedurende het 24jarig verblijf van laatstgenoemden hebben nimmer bij hem ongeregeldheden plaats gehad, en 

heeft hij dus de politie van de Smilde nimmer last of onaangenaamheden gegeven. Het zou dus noodeloos zijn, 

dat het toezigt bij dien buurman werd verscherpt. Het geheele berigt van gister, ieder  gevoelt het, is daarom 

een contradictie, dat niet anders bewijst, dan dat het toezigt bij den een strenger  dan bij den ander dient te 

worden toegepast. Zouden de reglementen niet hoofdzakelijk worden gemaakt om de kwaadwilligen? De 

wensch is daarom, dat niet eerder dwang wordt uitgeoefend, dan wanneer daartoe aanleiding bestaat. Ten 

slotte wordt medegedeeld, dat voor zoo verre bekend is ook op de Smilde even goed zoo niet beter dan in 

Ooststellingwerf met beleid en wijsheid de politie-reglementen worden ten uitvoer gelegd.  W. 
(zie onderstaand bericht) 

Ooststellingwerf, 23 April. Bij den tapper J. Gombert te Appelscha zijn in den afgeloopen nacht zes groote 

glasruiten, door het werpen met steenen, ingegooid. Het spreekt van zelf, dat de dader zijn naam er niet bij 

gezet heeft. Gombert schrijft die baldadigheid toe aan de ongelijke ten uitvoerlegging van het politiereglement 

te Smilde en eerstgenoemde gemeente, daar het dikwijls geschiedt, dat de jongelui uit zijne gelagkamer door 

den veldwachter verwijderd worden, omdat het uur voor sluiting bepaald, aangebroken is, terwijl zij dan naar 

zijn buurman, die even over de grenzen in de gemeente Smilde woont en ook tapt, zich begeven en naar 

hartelust Schiedammer vocht kunnen bekomen, niettegenstaande het daar ook op dien tijd verboden is. 

Als dit waarheid bevat,dan vestigen wij hierop de aandacht van de politie aldaar. 

 

J. HOGEWIND, Mr. Schoenmaker te Smilde, vraagt, tegen 1 Mei, 

2 KNECHTEN. 

Brieven franco, liefst in persoon. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 APRIL 1878 
 
Smilde, 24 April. Het Paaschfeest is hier, voor zoover we er over kunnen oordeelen, in de grootste orde 

verloopen. Het geslacht van hen, die de tweede feestdagen als vastgestelde dagen van uitspatting beschouwen, 

schijnt zoo goed als uitgestorven. We gelooven, dat men nu niet ligt meer de theorie zal hooren verkondigen, 

die vroeger als eene onomstootbare waarheid gold, dat namelijk op Paasch- en Pinkster-Maandag voor allerlei 

schandalen een oog behoort te worden gesloten. Katknuppelen en soortgelijke barbaarschheden behooren tot 

de geschiedenis  en worden thans openlijk afgekeurd, waar ze eertijds als de prettigste vermaken werden 

genoemd. 


