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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 20 SEPTEMBER 1864 
 
Heden beviel van eene Dochter E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

         Smilde, 14 Sept. 1864 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1864 
 
+ Smilde, 21 Sept. Werd uit Dalen in de courant van gisteen vermeld, dat vier jagers den eersten dag 

van de jagt in de provincie Overijssel 7 hazen en 15 patrijzen hadden geschoten, van hier kunnen we 

berigten,, dat één jager, naar we hebben vernomen, den eersten dag negen hazen heeft geschoten. 

Wordt eerst genoemde een goede vangst geheeten, dan kunnen we laatste genoemde wel een extra 

goede noemen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 SEPTEMBER 1864 
 
+ Smilde, 22 Sept. Op onze najaarsmarkt, gisteren gehouden, waren veel varkens en schapen 

aangevoerd, waarin de handel vrij levendig was, en waarvoor ook zeer goede prijzen werden 
bedongen. ‘t Getal runderen was niet bijzonder groot, maar ze gingen nogal vlug van de hand van f 20 

tot f 100. Ook de geiten waren zeer goed vertegenwoordigd en vonden wel koopers, zoodat men over 

’t algemeen zeggen kan: ’t was een grage markt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 1 OCTOBER 1864 
 

SMILDE. 

VERGADERING van de LEDEN der KIESVEREENIGING 

de Eendragt, 

op Dingsdag 4 October des avonds te 7 uren, bij den Heer JOH. WIND. 
Aanneming van NIEUWE LEDEN. 

Smilde, 30 Sept. 1864       Namens het Bestuur, 

        M.A. HOOGERBRUGGE 
        C.W.E. KIJMMELL 

        C. HUBENET 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 OCTOBER 1864 
 
+ Smilde, 3 Oct. Met genoegen kunnen wij van hier berigten, dat M. Manak alhier, in plaats van M. de 

Vroome, is benoemd – en waarvan hem acte is uitgereikt – tot beurtschipper tusschen deze gemeente 
en Groningen; en daar de nu benoemde, als zeer actief en solide bekend staat, meenen wij niet te 

mogen aarzelen, hem als zoodanig in de gunst van een ieder dringend aan te bevelen. 

INGEZONDEN STUKKEN 

 VRAAG aan den berigtgever van de monsteraardappelen. 
Een vriend der waarheid, en van zijne jeugd af in de aardappelteelt op de Friesche kleigrond 

werkzaam geweest, vraagt: weet de berigtgever uit Appelscha wel, dat het in zijn berigt opgegeven 

getal en gewigt een totaal maakt van 38½ oude ponden aardappelen, en dat dat gewigt een quantiteit 
is,  op 1½ pond na van een schepel aardappelen? Weet of heeft de berigtgever wel nagegaan hoeveel 

ruimte (diameter) een aardappel noodig heeft, die een gewigt heeft van 5 onc? Weet de berigtgever 

wel dat de moeder-plant geen ruimte aan zijne vezelen toelaat voor deze opgegevene monster-

aardappelen? Weet de berigtgever wel, dat hoe groot de wonderen der natuur zijn mogen., zij evenwel 
hare vaste wetten volgt te weten: daar grooten groeijen, daar groeijen ook kleinen. 

Smilde, 3 Oct. 1864          XX 


