DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 24 MEI 1850

Hoogersmilde, 23 Mei. Aanstaande Zondag den 26 dezer zal onze nieuw beroepen Leeraar, de heer
van Kuijk, alhier zijn intrede doen; de bevestiging zal geschieden door zijn vader, Predikant te
Dockum.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 28 MEI 1850

Hoogersmilde, 27 Mei. Gistervoormiddag werd alhier naar aanleiding van 2 Tim. 4:5b, tot herder en
leeraar onzer gemeente bevestigd, de W.E.Z.G. Heer A. B. van Kuijk door Z.E.W. Vader, predikant
te Dokkum, terwijl Z.E.W. des namiddags de dienst onder ons aanvaarde, ten text kiezende 1 Thess.
5:25. Eene zeer taltrijke opgekomene schaar woonde de plegtigheid bij.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 4 JUNIJ 1850

Heden den 1 Junij is te Smilde van een Zoon bevallen E.C. Eekhout, echtgenoot van
P.J.L. Eekhout.
De Erfgenamen van Mevrouw de wed. L.O. Kijmmell, te Smilde overleden, zijn voornemens, ten
overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, publiek te doen verkoopen: twee à drie PAARDEN, 34
stuks RUNDVEE, waarbij 14 melkkoeijen en eene guste, en verscheidene vroegkalfde en guste
vaarsen, benevens eenige ZWIJNEN; twee verdekte WAGENS op riemen, beide met eenspan en
dussel; twee beslagen BOERENWAGENS en twee WIPKARREN met breede vellingen; twee
PLOEGEN, zijnde de eene eene voetploeg; twee gewone eiden en eene Zeeuwsche, onderscheidene
WAGENGEREIDEN en ander PAARDENTUIG, eene groote vierkante KARN, zes MELKEMMERS,
waaronder twee van koper; verscheidene TIJNEN en andere MELKGEREEDSCHAPPEN, en
allerhande soorten GEREEDSCHAPPEN, tot de boerderij behoorende; eene groote partij oud HOUT;
eene aanzienlijke hoeveelheid STROO en andere goederen. En na afloop hiervan het TOPGRAS van
eene aanmerkelijke uitgestrektheid hooiland op de Smilde en de WEIDE van verscheidene bunders
weiland. Deze verkoop zal gehouden worden te Smilde, op woensdag 12 Junij 1850 en zal des
morgens 10 uur beginnen.
Twee KLEERMAKERSKNECHTEN, werk begeerende, gelieve zich te vervoegen te Smilde bij
W. BEINE
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 11 JUNIJ 1850

Smilde, 9 Junij. De zachtere weersgesteldheid sedert Pinksteren heeft een buitengemeen gunstigen
invloed gehad op de te velde staande gewassen, wei- en hooilanden alhier: de rogge, in ’t midden
van Mei nog schraal en spillig, staat thans schoon en welig in vollen bloei; de verwachting is
overtroffen, en moge er minder stroo komen dan vorig jaar, toch heeft men alle voortuitzigt op een
goede oogst.
De zomervruchten, garst, haver, boonen, aardappels, allen geven tot nu toe de beste hoop; en de
thans heerschende droogte maakt het mogelijk de ruwe veenen te branden en geschikt te maken ter
beboekweiting, die zoo belangrijke tak van verbouw voor een groot deel ingezetenen dezer
gemeente: blijft de droogte nog wat aanhouden, dan zal ’t veenbranden spoedig verrigt zijn; wij
wenschen dit. De wei- en hooilanden, onlangs nog naakt en winterig, zijn thans reeds naar wensch
uitmuntend bezet met gras, dat om zijn schielijke groei veel krachtig hooi belooft. De vruchtboomen
hebben redelijk gebloeid, maar, vooral de vroege, veel door nachtvorsten geleden. De turfgraverij
wordt hier dit jaar niet zoo sterk voorgezet als ’t vorige; er zijn aanmerkelijk minder buitenlandsche
arbeiders. De afvoer van turf echter is sedert eenigen tijd bijzonder levendig en de prijzen zijn goed;
indien ’t zo voortgaat, raakt de oude turf geheel op, eer de nieuwe droog is. ’t Afvaartsgeld van de
Hoofdvaart alhier heeft in Mei jl. denkelijk meer opgebragt dan ooit in eenige maand te voren.

