
 

 

 

blad 1856o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 JULIJ 1856 
 

TOPGRAS-VERKOOPING 

TE SMILDE OP DE KROMME WIJK, 

voor REINDER en CORNELIS DE JONGE, op DINGSDAG den 22 Julij 1856, des namiddags te drie ure. 

        Notaris: H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 JULIJ 1856 
 
Smilde, 29 Julij. Een bijenhouder alhier had zijne geit in de nabijheid van zijn bijenstal gezet, om te 
grazen. De geit kwam los en ging naar de bijenkorven. Dadelijk kwam een der kleine korfbewoners op 

de geit los en stak haar. De geit, woedend over zoo eene brutale daad, stiet dadelijk drie bijenkorven 

om. Aanstonds vlogen de bijen haar bij honderden aan en staken haar – dood. Een leering, dat het niet 

goed is, om vee nabij de bijen te zetten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1856 
 
Smilde, 9 Aug. Gister achtermiddag brak hier een geweldig onweder los. Op verschillende plaatsen is 
de bliksem ingeslagen, maar heeft gelukkig weinig schade veroorzaakt. Op de Grietmanswijk sloeg hij 

den schoorsteen in en de deur weer uit, en een kat die op de plaat lag, dood, terwijl een kind, dat bij 

het vuur zat, werd gespaard, doch een tijdlang doof bleef. Op de Molenwijk is hij in een gerstenhok 

geslagen en heeft dien verbrand. Ook is een turfbult getroffen. In de Prakkenwijk is hij in de 

onmiddelijke nabijheid van eene meid, die van het melken kwam, in het water geslagen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 AUGUSTUS 1856 
 

BOELDAG VAN KOORN, 

OP DE KROMME WIJK TE SMILDE, VOOR REINDER EN KORNELIS DE JONGE, van pl.m. 50 vijm ROGGE, 

voorts eenige perceelen GARST, HAVER, BOEKWEIT, en AARDAPPELS op stam. Dewelk zal worden 
gehouden op WOENSDAG den 20 AUGUSTUS 1856, des namiddags 3 uur. 

        Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1856 
 
Heden ontsliep kalm en zacht, na een kort maar smartelijk lijden, onze dierbare vader en behuwd-
vader D. VAN HAGE, in den ouderdom van bijna 73 jaren. 

Smilde den 13 Aug. 1856      J. VAN HAGE, 

         uit aller naam. 

Op begeerte van den overledene zullen er geene uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 


