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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 SEPTEMBER 1865 
 
Maandag den 18 September 1865, des namiddags te twee uur, zal in het Appelscheveld, onder Smilde, 

publiek 

worden verkocht: 

Het ¼ BOEKWEITENGEWAS, aanwezig op het veld van den Heer Mr. C. HIDDINGH. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1865 
 

VERKOOPING VAN BOEKWEIT. 

Op Zaturdag den 16 September a.s.,  des namiddags te 4 uur, bij J.H. WIND te Smilde, ten verzoeke van 

HERMANNUS HOOGEVEEN, van de helft der BOEKWEIT in het Kolonieveld, gem. Norg, van de 

verhuring 1861, als voor de Bomhaar perc. 69 en achter de Bomhaar perc. 3 en 13; - geboekweit met 

HENDRIK KLOK te Smilde. 

Op Dingsdag den 19 September e.k., des namiddags te 4 uur, bij R. BERKENBOSCH te Smilde, ten 

verzoeke van de Directie der NATIONALE BRANDSTOFMAATSCHAPPIJ te Smilde, de een vierde garve 

BOEKWEIT in het Blok van den heer EEKHOUT. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 SEPTEMBER 1865 
 
+ Smilde, 14 Sept. Als iets wel der vermelding waardig, kunnen we berigten, dat door de gebr. A. en L. 

Polak, vleeschhouwers alhier, een os van den heer R. Andringa te Wijnjeterp is aangekocht, voor den 

enormen prijs van achthonderd gulden. Hij wordt geschat schoon aan de haak, op 2200 halve ned. 

ponden. Zijn weerga zal zelden gevonden zijn . 

JAARMARKT TE SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Smilde maken bekend, dat op de JAARMARKT in die 

Gemeente, invallende op WOENSDAG den 20 September e.k., wegens de heerschende RUNDERPEST, 

geen RUNDVEE of SCHAPEN zullen worden toegelaten. 

Smilde, 15 September 1865     Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

         VAN RIESEN. 

         De Secretaris, 

         H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 SEPTEMBER 1865 
 
+ Smilde, 17 Sept. In ’t midden der voorgaande week verspreidde zich hier het gerucht, dat onze oud-

burgemeester, de heer C.W.E. Kijmmell, die te Zandvoort de baden gebruikte, bedenkelijk ziek was. 

Gisteren kwam alreeds het telegrafisch berigt, dat hij overleden was, en hedenmorgen drie uur arriveerde 

hier zijn stoffelijk overschot. De overledene is jaren burgemeester dezer gemeente geweest, na dien tijd 

altijd lid van den Raad en bij afwisseling wethouder, eene lange reeks van jaren kerkvoogd en den 

laatsten tijd president-kerkvoogd; hij gaf in zijne groote en belangrijke veenderijen en turfgraverijen en 

op zijne andere eigendommen aan vele handen werk, waardoor zijn gemis zeker diep zal gevoeld 

worden. 

De gemeente Smilde lag hem steeds na aan het hart, en in alle omstandigheden stelde hij het grootste 

belang in haar bloei en voorspoed. 

Aan ieder, die hem om raad vroeg, gaf hij dien gaarne, en niemand, die hem van nabij kende, zal hem de 

lof van hulpvaardigheid en welwillendheid onthouden. 


