
blad 1865o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 SEPTEMBER 1865 
 
Op den 14den dezer maand overleed aan de Badplaats te Zandvoort, mijn onvergetelijke Echtgenoot, de 

WelEdel geboren Heer COENRAAD WOLTERS ELLENTS KIJMMELL, oud Burgemeester der Gemeente 

Smilde, in den ouderdom van 64 jaren en 7 maanden, na een hoogst gelukkig huwelijk van ruim 17 

jaren. 

Smilde den 17 Sept. 1865       H.J. STHEEMAN, 

         Wed. C.W.E. KIJMMELL. 

Op Vrijdag 22 September 1865, ’s middags te 4 uur ten overstaan van den Notaris Jhr. Mr. A.W. VAN 

HOLTHE TOT ECHTEN, 

publieke verkoop 

op het land: 

1
e
. Van twee kampen op stam staande AARDAPPELEN in de Vrieschepolder te Smilde, ten verzoeke van 

Mr. H. VAN LIER. 

2
e
. ’s Namiddags te 5½ uur, van een kamp op stam staande AARDAPPELEN aan de Norgervaart, achter ’t 

huis bewoond door ALBERT KUIPERS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1865 
 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, maken bij dezen bekend: 

1
e
. Dat de INVOER VAN RUNDVEE in die gemeente anders dan langs de wegen bijlangs de Hoofdvaart, 

Norgervaart, Beilervaart en Wittewijk is verbooden, en 

2
e
. dat ook langs den zooeven genoemde wegen de invoer alleen is geoorloofd van VEE, dat, ten 

genoegen van hun College, gedekt is met een bewijs, dat waarborg oplevert tegen ’t overbrengen van 

besmettelijke VEEZIEKTE. 

       Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

       VAN RIESEN. 

       De Secretaris, 

       H. BAKKER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 SEPTEMBER 1865 
 
+ Smilde, 21 Sept. Tengevolge het besluit van den Raad dezer gemeente, mogten er op onze 

najaarsmarkt, gisteren gehouden, geen rundvee en schapen worden aangevoerd. Varkens en geiten 

waren er in menigte; eerstgenoemde waren zeer willig en werden ook voor hooge prijzen verkocht, ook 

de geiten golden goede prijzen en gingen zeer vlug van de hand. De kramen waren over ’t algemeen ook 

zeer goed tevreden. Heerlijk weer begunstigde onze markt. 

BOEKWEIT. – SMILDE. 

Op Woensdag 27 September 1865, ’s middags te 3 uur publieke verkoop ten huize van J. 

WIELDRAAIJER op de Scheid te Smilde, van p.m. 7 Bunder in hokken staande BOEKWEIT, in het 

Kolonieveld, onder Appelscha door nummerpaaltjes aangewezen, ten verzoeke van MARTEN DE VRIES 

te Smilde. 

          Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 SEPTEMBER 1865 
 
+ Smilde, 23 Sept. In plaats van van Driesten, benoemd tot agent van politie te Alkmaar, is alhier tot 

veldwachter aangeteld H. Kalbfleisch, eervol ontslagen brigadier der maréchaussé’s te Suriname, in ’t 

midden der vorige maand in Nederland teruggekomen. 


