
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 5 APRIL  1850 
 
Bij vonnis der Arr. Regtbank alhier van den 3 dezer is veroordeeld: S.H.N., arbeider te Smilde, wegens 

het toebrengen van stooten, het inslaan van ruiten en het aangrijpen en stooten van den veldwachter 
der gemeente Smilde, tot gevangenisstraf van 2 maanden en 2 geldboeten, eene van f.8 en eene van 

f.25. 

Op zaturdag den 6 April 1850, des avonds te zes ure, zullen ten verzoeke van de erven C.D. 

Wessemius en F. Wolters, ten huize van den Logementhouder Wind te Smilde, door den Notaris Mr. A. 
Homan publiek in VEILING worden gebragt, om op nader te bepalen dag finaal te worden verkocht, de 

navolgende onroerende goederen gelegen te Smilde: 

1
e
. Een HUIS en TUIN, bij de Helling te Smilde, bijzonder geschikt voor WINKELNERING, met drie 

daarachter gelegen KAMPEN best Groenland. 

2
e
. Een KAMP LANDS op de Timmerswijke. 

3
e
. Een DITO nabij de Tip. 

4
e
. Een HUIS, staande tegenover de kerk der Christelijk Afgescheidenen te Smilde. 

5
e
. Een HUIS, met de daarachter gelegene Groenlanden, Ondergronden en Veen in het 5

de
 Blok te 

Smilde. 

Sommige der opgemelde goederen kunnen met 1
e
 Mei e.k. worden aanvaard. 

Vries, 3 April 1850                                                                    A. HOMAN, 

                                                                                                       Notaris 

 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 9 APRIL  1850 

Heden overleed onze waarde moeder Vrouwe Margaretha Willinge, weduwe van wijlen den Heer Mr. 

Lucas Oldenhuis Kijmmell, in den gezegenden ouderdom van bijna zesentachtig jaren, diep betreurd 

door hare nageblevene kinderen en behuwd-kinderen. 

Smilde,                                                                                       B.W. KIJMMELL 

4 April 1850                                                                                 Uit aller naam 

MARKT TE SMILDE 

BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente SMILDE, 

Brengen hiermede ter kennis van ’t algemeen, dat voor ’t eerst in 1850 en vervolgens jaarlijks te 

SMILDE TWEE VEEMARKTEN zullen worden gehouden; 
’s voorjaars op den laatsten woensdag in April en ’s najaars op den derden woensdag in 

September; 

dat de eerste dier Markten dus invalt op woensdag den 24 dezer, tot bijwoning waarvan inzonderheid 
VEEHOUDERS en VEEHANDELAARS worden uitgenoodigd. 

Smilde, 6 April 1850 

Burgemeester en Assessoren voornoemd, 
C.W.E. KIJMMELL 

Van wege Dezelve, 

E. TONCKENS 

1
e
 PALMSLAG DER VASTE GOEDEREN, gelegen te Smilde, van de Erven C.D. Wessemius en Vrouw te 

Smilde, ten huize van den Logementhouder J.H. Wind, op donderdag den 11 April 1850, des avonds te 

zes uren; 2
e
 PUBLIEKE VERKOOPING van den INBOEDEL door gemelde Ehelieden nagelaten, te Smilde 

ten hunnen sterfhuize, op vrijdag den 12 April 1850, des voormiddags te 10 uren te beginnen. 
Vries, den 8 April 1850                                                               A. HOMAN 

                                                                                                       Notaris 


