
blad 1861z 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1861 
 
+ Smilde, 18 Sept. De najaarsmarkt, heden alhier gehouden, was zeer ruim met vee bezet. De handel in 

varkens, schapen en geiten was traag; maar de koeijen werden tegen hooge prijzen verkocht, zelfs tot  
f 180 werd er geboden, die er evenwel niet voor werd gegund. Bovendien was er een groot getal 

rijtuigen, veel meer dan vroegere marktdagen. 

+ Smilde, 17 Sept. Door de Chr. afg. gemeente alhier is, ter  vervulling van den nog bestaande vacature 

een 3tal geformeerd, bestaande uit der WEw. heeren J. v. Andel, F.A. Kok en J.K. v. Goor, predikanten 
te Zutphen, Dedemsvaart en Sneek. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 SEPTEMBER 1861 
 
+ Smilde, 20 Sept. Sedert ongeveer veertien dagen heerschen hier de mazelen in verschillende 

huisgezinnen. Het gerucht loopt, dat er in een huisgezin drie kinderen aan deze ziekte zijn overleden. Bij 

onderzoek is gebleken, dat zulks niet het geval is, één moet er evenwel aan gestorven zijn. 

GARVEN BOEKWEIT 

De jaarlijksche verkooping van de vierde BOEKWEIT op Eekhoutsblok, Molenwijk te Smilde, zal dit 

jaar plaats hebben op Woensdag den 25 September 1861, des nademiddags te half vijf, bij JOHANNES 

WIND, in de Oude Veenhoop, te Smilde. 
De perceelen zijn met nummerpaaltjes aangewezen. 

         Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 SEPTEMBER 1861 
 
Heden overleed in den ouderdom van bijna 68 jaren, mijn geliefde echtgenoot J.M. RIJTEMA, diep 

betreurd door mij en mijne kinderen. 
Smilde den 27 September 1861        wed. RIJTEMA 

          geb. HUMMEL 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 OCTOBER 1861 
 

Bekendmaking. 

Al degenen, die iets verschuldigd zijn aan, en te vorderen of iets onder hunnen berusting hebben van 
of betrekkelijk den BOEDEL en NALATENSCHAP van Johannes Melis Rijtema, overleden aan de 

Norgervaart, in de gemeente Smilde, worden verzocht franco daarvan vóór of  uiterlijk op den 15 

October aanstaande schriftelijk opgave te doen ten kantore van den ondergeteekende te Assen, aan de 
Beilerweg. 

3 Oct. 1861          J. KLOEKERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 OCTOBER 1861 
 
+ Smilde, 8 Oct. De ziekte onder de varkens openbaarde zich in de laatste weken  te Hoogersmilde. 

Eenige landbouwers hebben daardoor verliezen geleden, doch bij twee van hen zijn ook genezene. De 
varkens, die van de ziekte hersteld zijn, behouden nog eenigen tijd eenen strammen gang. 

Sedert eenigen tijd heeft zich de pokziekte onder de schapen vertoond in de omtrek van Hoogersmilde, 

thans vreest men, dat ook bij die kudde de ziekte aanwezig is. 
Zijn de aardappelen over ’t algemeen slecht bijgekomen, wat qualiteit en quantiteit aangaat, de zand- en 

veenboekweit levert ruim beschot. Ieder, die helpen kon, repte dan ook vlijtig de handen, om van het 

heerlijke weder te profiteren en de boekweit in te zamelen, iets dat nagenoeg is afgeloopen. 


