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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1858 
 
Smilde, 25 Aug. Als een voorbeeld van bijzondere groeikracht kunnen we berigten, dat alhier in een 

tuin een aardappelstronk is gegroeid, die de verbazende lengte van bijna drie Nederlandsche ellen 

heeft bereikt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  31 AUGUSTUS 1858 
 
Burgemeester en Wethouders van Smilde doen te weten, dat de weg langs de Wittewijk in die 

gemeente, weder voor ’t publiek is 

OPENGESTELD. 

Smilde, 30 Augustus 1858      De Burgemeester 
        G.W. VAN LEMEL  

        De Secretaris 

        H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1858 
 
Op Maandag, 6 September e.k., des namiddags te 3 uur, publieke Verkoop van Aardappels en 

Boekweit bij de Molenwijk, Grietmanswijk en Meesterswijk te Smilde, ten verzoeke van J.A. 

SMEEDES. 

Zamenkomst bij den Witterweg. 
Assen den 1 September 1858     A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN 

         Notaris 

GROOTE BOELDAG 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Vrijdag den 10 September as. precies te 9 uur te 
beginnen, ten verzoeke van de Erven van wijlen WIETSE S. DE VRIES aldaar, ten diens sterfhuize in 

het openbaar verkoopen: 

3 PAARDEN, ruim 20 KOEIJEN, 3 VARKENS en verdere levende HAVE, Boerenwagens, Ploegen, 

Eggen, Karn en verdere Bouw- en Melkgereedschappen, HUISMEUBELEN, als Kabinetten, 

Bedden, een staande en twee Vriesche Klokken, Tafels, Stoelen en meerdere Inboedel. 

Genoemde Notaris zal op Maandag den 13 dezer maand, des namiddags te 4 uur, ten huize van H. 

DE VROOME aan de van Lierswijk te Smilde, ten verzoeke als voren, in het openbaar verkoopen: 
Vier bunders BOEKWEIT, te veld staande in het Kolonieveld, gemeente Norg, en drie bunders 

BOEKWEIT, te veld staande op de Molenwijk te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 SEPTEMBER 1858 
 
Smilde, 2 Sept. Als een bewijs van bijzondere vruchtbaarheid kunnen we van hier berigten, dat op 

het land van Arend Bel te Hooger-Smilde een boekweitstengel gegroeid is, die de aandacht trok, 
door zijne rijkbeladene trossen zaadkorrels. men is daarom tot eene telling over gegaan en heeft 

bevonden dat het getal korrels aan dien éénen stengel bedroeg 1312. 

- 3 Sept. Als iets buitengewoons kunnen we berigten, dat alhier aan één aardappelstam zijn gegroeid 

82 aardappels waaronder 53 waren die de dikte van goede zetaardappels hadden. De zes diksten 
wogen 17 nederl. ons de overige 76 zamen 39 ons, zoodat de 82 stuks een gewigt hadden van 56 ons 

of 11 halve Nederlandsche ponden en 1 ons. 


