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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 1 FEBRUARIJ 1868

De Kiesvereeniging
Koning, Bijbel en Vaderland
heeft in hare Vergadering van heden 15 stemmen uitgebragt, ter verkiezing van een Candidaat voor het
lidmaatschap der Prov. Staten, waarvan de heer J. MEIJRING 10 en Dr. J.H. DAMMAN DE WITT 2
stemmen bekwam en 3 in blanco.
Alzoo werd de Heer
J. MEIJRING
te
EEXT
tot Candidaat verkozen.
Smilde, 29 Jan. 1868.
Het Bestuur,
H. HULST, Pres.
W.F. JONKER, Sec.
Mevrouw EEKHOUT te Smilde vraagt tegen 1 Mei, eene
Keukenmeid,
eene goede burgerpot kunnende kokende en eenig huiswerk verrigten, en eene WERKMEID, beide
tegen goed loon.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 8 FEBRUARIJ 1868

+ Smilde, 4 Febr. Het zanggezelschap “de Eendragt”, onder leiding van den heer J. de Vries, hield den
28 Jan. jl. zijne gewone jaarlijksche potvertering. Bij deze gelegenheid werd den directeur door den
penningmeester H. Ossel, uit naam van alle leden, een fraai cadeau overhandigd. De avond werd onder
zang, het houden van koddige voordragten en het uitbrengen van toasten, doorgebragt, en ieder keerde
hoogst voldaan huiswaarts. Den 30sten daaraanvolgend werd door den directeur aan de leden een
genoegelijken avond verschaft.
+ Smilde, 6 Febr. Naar men verneemt heeft het Prov. Kerkbestuur van Drenthe op een adres, ten gunste
van de beroeping van Ds. Schultze, door eenige ingezetenen alhier, aan dat bestuur ingezonden,
afwijzend beschikt.
Te koop, om te verpoten.
eenige honderden LARIXEN, van drie en vier Nederl. ellen lengte, staande aan het water.
Te bevragen bij L. POOL, arbeiden op Rijbrugh te Smilde.
Smilde.
Op Vrijdag 21 Februarij 1868, ’s avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, zullen publiek
worden verkocht:
Eene Behuizinge en bijgelegene Landerijen te Smilde, groot te zamen p.m. 5 bunder ten verzoeke van
en toebehoorende aan AREND VAN DER VEEN, schipper te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

