blad 1859i
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 5 JULIJ 1859

Bovensmilde, 4 Julij. Eindelijk is bepaald, dat Bovensmilde eene afzonderlijk Kerkelijk gemeente zal
worden, zoodat men hier nu eerlang een eigen predikant zal erlangen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 JULIJ 1859

Smilde, 6 Julij. Tot aanvulling van ’t berigt betreffende de regeling der tractementen van de
onderwijzers alhier, en voorkomende in deze courant van den 24 Junij ll. dient, dat onder de daar
genoemde sommen ook is begrepen het voordeel op de schoolbehoeften, maar niet dat der avondschool;
dat de vier vacantie weken wegvallen en dat de onderwijzers dus verpligt zijn ’t geheele jaar door school
te houden, en in plaats van 10 lessen per week a 2 uur, 11 a 2 en een half uur. Met Januarij 1860 zal dit
een en ander in werking komen.
- Terwijl H. Struik gisteren bezig was met het gewelf in de school te Hoogersmilde te verwen, schuift de
ladder waarop hij staat uit en stort naar beneden, met dat gevolg, dat men eerst voor zijn leven vreesde.
De beide benen schijnen hem verlamd te zijn en inwendig moet hij zich in de borst vrij wat bezeerd
hebben. Heden morgen was het redelijk wel met hem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 JULIJ 1859

CORRESPONDENTIE
Op verzoek verklaren wij gaarne, dat de heer H. Ulehake te Hoogersmilde niet is de inzender van het
berigt omtrent de schoolregeling te Smilde noch van dat omtrent het ongeluk, den verwer Struik
overkomen, beide in twee vorige couranten opgenomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 19 JULIJ 1859

Smilde, 16 Julij. Als iets bijzonders kunnen we hier berigten, dat er in de tuin van K. Bot alhier een
appelboom in vollen bloei staat, terwijl de boom tevens met redelijk dikke appels is beladen.
Bevallen van een Zoon, M.G. KIJMMELL geliefde echtgenoote van
Smilde, 17 Julij 1859

N.E. SERVATIUS

Zondag morgen behaagde het den vrijmagtigen Here van mijne zijde door den dood weg te rukken,
mijne hartelijk geliefde Echtgenoot HERMINA VAN ERKELENS in de nog jeugdigen leeftijd van 34 jaren
en 6 maanden mij nalatende drie kinderen waarvan de oudste nog naauwelijks beseft het verlies eener
zoo waarde moeder.
Zwaar treft mij deze slag doch daar zij niet alleen bereid, maar zelfs verlangend was om henen te gaan,
naar dien Heiland, die haar ziele lief had, dit leenigst grootelijks mijn smart, en zoo wensch ik ook te
berusten in de wil van Hem, die geene rekenschap geeft van zijne daden in de vaste hoop haar eenmaal
weder te zullen vinden in die plaats waar geene scheiding meer zijn zal.
Smilde den 18 Julij 1859
L.F. MULDERS
Mevrouw de Weduwe TONCKENS te Westervelde is voornemens publiek te doen verkoopen:
25 VIJM ROGGE,
op het Noorden te Smilde, plaats 25 en
100 VIJM ROGGE,
bij het Schapenhok achter de Molenwijk, plaats 1 en 2 te Smilde, alles uitmuntend gewas en op nieuw
aangemaakt land. Deze verkooping zal gehouden worden op Zaturdag 23 Julij 1859, ’s middags 2 uur te
beginnen op ’t noorden.
Notaris H.H. VAN LIER

