
blad 1859p 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 OCTOBER 1859 
 
Smilde, 17 Oct. Als een voorbeeld van gelukkige jagt kunnen we van hier berigten, dat een jager 

alhier in één dag heeft geschoten zeven hazen. 

- 18 oct. Werd voor eenigen tijd in deze courant berigt, dat de sterfgevallen in dit jaar hier bijzonder 

menigvuldig waren; dat had meest en heeft nog onder jonge kinderen plaats. Gisteren achtermiddag 

zijn er vier zuigelingen bijna te gelijk begraven. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Woensdag den 26 oct. a.s., des voormiddags precies te 

9 uur te beginnen, ten verzoeke van de Erven en ten sterfhuize van wijlen de echtelieden J.B. HOMAN 

en A. OFFEREINS, bij de Evert Hendrikswijk te Smilde, in het openbaar verkoopen: 

2 PAARDEN, - 8 KOEIJEN, - 3 vette VARKENS, - 1 CHAIS, - 4 beslagen WAGENS, - 2 WIPKARREN, - 2 
PLOEGEN, 2 EGGEN en verder Boeren-, Bouw- en MELKGEREEDSCHAPPEN; - voorts KABINETTEN, - 

KLOKKEN, - TAFELS, - STOELEN en verderen INBOEDEL en hetgeen meer ter verkoop zal worden 

aangeboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 22 OCTOBER 1859 
 
Hijker-Smilde, 19 Oct. Heden avond is alhier een zanggezelschap, dat bereids 21 leden telt onder de 

leiding van onzen onderwijzer opgerigt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 OCTOBER 1859 
 
Hoogersmilde, 23 Oct. Als iets bijzonders kunnen wij van hier berigten, dat de koe van den arbeider 

L.O. alhier 20 weken behoorlijk goed melk heeft gegeven, voor dat zij voor de eerste maal een kalf ter 

wereld heeft gebragt, hetwelk eene zeldzaamheid onder de zeldzaamheden mag genoemd worden. 

Heden overleed na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van ruim 44 jaren, mijne hartelijk 

geliefde echtgenoot, HENDRIK DE VROOME, in leven verveener te Smilde. 

Smilde den 22 October 1859        A. WIND 

         Wed. H. DE VROOME 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 OCTOBER 1859 
 
Hijkersmilde, 25 Oct. Werd hier in de voorgaande week onder de leiding van onzen onderwijzer een 

zanggezelschap opgerigt, heden is er onder dezelfde leiding een tweede tot stand gekomen, meer 

bepaaldelijk voor jeugdigen zangers. Dit gezelschap telt reeds 31 leden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 NOVEMBER 
 
Heden overleed na eene langdurige ziekte, in den ouderdom van 44 j. en 8 maanden, mijn geliefde 

Echtgenoot PIETER HAAK, in leven Onderwijzer der jeugd. 

De hoop op wederzien in de gewesten der onsterfelijkheid, is, voor mij en mijn eenigst dochtertje, de 

zaligste troost. 
Kloosterveen, 29 Oct. 1859        G. COELINGH, 

          Wed. P. HAAK 

Alg. kennisgeving. 


