blad 1865k
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 JULIJ 1865

+ Smilde, 21 Julij. Altijd baas boven baas! H. Oostingh alhier had in ’t voorjaar ééne korf met bijen,
waar van hij vier zwermen heeft gekregen en twee dezer zwermen prijkten elk reeds met twee opzetters,
en het minste zwerm is met een paar dagen, goed gewin, een kostbij.
De bijenteelt schijnt dit jaar, althans tot nu toe, bijzonder voordeelig te gaan. Ook de boekweit, waarvan
deze nijvere diertjes zooveel van kunnen halen, staat overheerlijk
SMILDE.
Op Vrijdag den 28 Julij 1865, publieke verkoop te Smilde,
1e. van ROGGE, HAVER, GERST, BOEKWEIT, PAARDEBOONEN en ERWTEN, op stam staande op
onderscheidene kampen, gelegen bij de helling van K. FERNHOUT en op de Meesterswijk te Smilde, ten
verzoeke van de Erven JAN IJWES NUIS;
2e. van een kamp ROGGE, aan de Wittewijk te Smilde, ten verzoeke van MARTEN DE VRIES te Smilde;
3e. van de Rogge, op stam staande op een kamp Land, gelegen op de van Lierswijk te Smilde, ten
verzoeke van JOHANNES ALBERTUS TEN KATE.
Bijeenkomst ten sterfhuizen van JAN IJWES NUIS te Smilde, des morgens precies om 10 uur.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 27 JULIJ 1865

VERGADERING
der KIESVERENIGING “DE EENDRAGT” te Smilde, op Donderdag den 27 Julij eerstk., ’s avonds 7 uur, in
de Zaal van den Logementhouder J.H. WIND. De KIEZERS worden dringend verzocht, deze Vergadering
te komen bijwonen.
Smilde den 25 Julij 1865
namens het Bestuur,
C. HUBENET, secret.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 29 JULIJ 1865

+ Smilde, 27 Julij. Voor eenige dagen is bij het graven noodig tot herstelling van de brug over van
Lierswijk eenige voeten onder ’t veen, op het zand gevonden eene menigte zaadkorrels, ook steller dezes
geheel onbekend. Naar ze hem evenwel voorkomen, schijnen ze niet tot de hedendaagsche graankorrels
te behooren, maar zaden van heesters e zijn. De korrels hebben de grootte van anijszaad en zijn bruin
van kleur. Of dit de oorspronkelijke kleur is, kunnen we niet bepalen, aangezien de korrels eenigermate
met veen vermengd zijn, en waarschijnlijk meer dan tweeduizend jaren aldaar hebben gelegen.
De KIESVEREENIGING
de Eendragt
heeft in een hedenavond gehoudene Vergadering tot hare CANDIDATEN gesteld voor LEDEN van de
GEMEENTERAAD, de heeren P.J.L. EEKHOUT en M.A. HOOGERBRUGGE.
Smilde den 27 Julij 1865
Namens het Bestuur,
C. HUBENET, Secret.
Op Vrijdag 4 Augustus 1865
publieke verkoop
te Smilde, van: 120 vijmen in hokken staande ROGGE, een kamp HAVER en 3 kampen BOEKWEIT, op
stam staande bij het Schapenhok te Smilde, en 4 kampen op stam staande KLAVER, naast M. KLOK, op
het Noorden aldaar, ten verzoeke van mevrouw de Weduwe Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
Bijeenkomst ’s middags te 2 uur, bij de Rogge bij het Schapenhok te Smilde.
Na afloop der verkoop van de Rogge op het Land, zal, ten huize van R. BERKENBOSCH, in de Nieuwe
Veenhoop, de HAVER, BOEKWEIT en KLAVER worden verkocht.
Notaris Mr. H. VAN LIER

