
blad 1859n 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1859 
 
Smilde, 14 Sept. Heden is op het Oranjekanaal het volgende ongeluk gebeurd. De persoon R. had zijn 

wagen met hout beladen en voorop zat zijn kind van ongeveer vijf jaren oud. Het kind stort er af, komt 

onder de wagen, en moet zich zoodanig hebben bezeerd, dat men voor zijn behoud vreest, ofschoon men 
zoo spoedig mogelijk geneeskundige hulp heeft ingeroepen. Naar men zegt moet het  bijna  

onherkenbaar geweest zijn wegens bloed en modder. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1859 
 

Publieke Verkooping 

van Garven Boekweit, 

voor den heer ELZO TONCKENS te Smilde, en wel de DERDE GARVE in het Kiellot en de VOLLE GARVE 

op de plaatsen tusschen de Jonkers- en Grietmanswijken te Smilde, dewelke zal plaats hebben op 
Zaturdag den 24 September 1859, des nademiddags 2 uur, bij AALTJE LUXWOLDA in de Nieuwe 

Veenhoop te Smilde. 

         Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 24 SEPTEMBER 1859 
 
Smilde, 22 Sept. Op de gisteren hier gehoudene markt was vrij wat vee, bestaande in runderen, varkens, 
schapen en geiten aangevoerd. De handel was niet bijzonder levendig ofschoon er nog enkele hooge 

prijzen zijn bedongen. In varkens evenwel is nog veel handel gedreven en die gingen ook vlug tegen 

hooge prijzen van de hand. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 SEPTEMBER 1859 
 
Smilde, 24 Sept. Bij het onweer, Donderdag hier in omstreken gewoed hebbende, zijn op ’t 
Oranjekanaal en te Hijken hagelsteenen gevallen, die de dikte van een knikker te boven gingen; ja 

sommigen waren bijna zoo groot als een stuiter. Op laatst genoemden plaats zijn meer dan twintig 

glasruiten stuk gehageld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 OCTOBER 1859 
 

Men vraagt, 
te Kloosterveen (Smilde) den eersten November aanstaande, een KEUKENMEID, van goed gedrag, 

behoorlijk kunnende koken en botermaken. Adres, onder letter V, bij den Uitgever dezer Courant. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 8 OCTOBER 1859 
 
Smilde, 6 Oct. Heden veertien dagen geleden reed de persoon D.K. met een wagen, beladen met kalk 

van hier naar de Scheid. Onderweg viel hij van den wagen waardoor hij zich zoo bezeerde, dat hij per as 

naar huis moest worden gebragt. Gisteren is hij aan de gevolgen van dien val overleden. 

Heden overleed, ten huize van hare ouders te Peize, na een smartelijk lijden van ruim dertig weken, 
mijne hartelijk geliefde Echtgenoot ROELOFJE KIJMMELL, in den ouderdom van vier en dertig jaren, mij    

nalatende een dochtertje. 

Smilde, 5 October 1859     Mede uit naam van mijn schoonouders, 
        behuwd-broeder en zusters, 

         G.W. VAN LEMEL 


