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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 MEI 1868 
 
+ Smilde, 13 Mei. Onze voorjaarsmarkt, heden gehouden, was redelijk van vee voorzien. De handel was 

over ’t algemeen vrij vlug, vooral in varkens. Runderen golden van f 35 – 140, varkens f 10 – 45, 

Friesche schapen van f 4 – 18, dito lammeren van f 1,50 – 5,50, geiten van f 8 – 8. Ook was er 

niettegenstaande het regenachtige weer, op den voormiddag nog veel volk zamengekomen. 

Het Bestuur van ’t VEENSCHAP: MOLENWIJK en aangehorigheden maakt bij dezen aan INGELANDEN 

bekend, dat de Staat, vermeld sub artikel 30 van ’t Reglement van af 16 Mei 1868 gedurende den bij ’t 

Reglement bepaalden tijd ter visie zal liggen, te Smilde bij J. WIND en te Hooghalen bij de Wed. 

ELEVELD. 

Assen, 15 mei 1868      Namens het bestuur, 

       P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter 

       M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris 

Dingsdag den 19 mei aanstaande, des voormiddags te tien uur, zullen, ten huize van den gefailleerden 

HENDRIK BOS te Smilde, publiek tegen contante betaling 

worden verkocht: 

eenige Huismeubelen, als: Tafels, Stoelen, Klok, Kabinet, Spiegel etc., alsmede 

Timmergereedschappen en Mallen, behoorende bij een Wagenmakersbedrijf, en eenig HOUT. 

        De Deurwaarder te Assen , 

         J. SOEGIES 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 MEI 1868 
 
+ Smilde, 17 Mei. Tot Secretaris bij het burgerlijk armbestuur alhier is benoemd de heer J.R.T. 

Tellegen, vroeger reeds tot boekhouder verkozen, en tot bode en opzichter der werkzaamheden bij het 

veenschap: “Molenwijk en aanhorigheden’, de heer B. Jonker. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 MEI 1868 
 
+ Smilde, 19 mei. Gisteren kwam een arbeider, te Noordwolde te huis behoorende en hier tijdelijk aan 

het turfgraven, om drie van zijn werk te huis. Na gegeten te hebben schrijft hij nog een brief aan zijne 

vrouw, wordt daarna ongesteld en is om 12 uur reeds een lijk. Zijn wij wel onderrigt, dan moet de doctor 

gezegd hebben, dat hij aan de cholera gestorven is. 

+ Smilde, 18 mei. Naar men verneemt, heeft het Prov. Kerkbestuur van Drenthe de laatste handelingen 

van het Classicaal Bestuur omtrent de kerkelijke aangelegenheden alhier niet goedgekeurd en de gedane 

vragen onbeantwoord teruggezonden, zoodat nu waarschijnlijk het eerst genoemde besluit, om nl. geheel 

van voren te beginnen, zal worden uitgevoerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 23 MEI 1868 
 
+ Bovensmilde, 20 Mei. Uit het vroeger opgegeven 12tal heeft men het volgend 6tal predikanten 

geformeerd: Dingemans te Dragster-Compagnie, Hellema te Eext,  Coolhaas van der Woude te 

Oosterwolde, Speckman te Gasselternijveen, Slothouwer te Wezepe en Zubli te Kattendijke; en daaruit 

het 3tal, alphabetisch: Dingemans, Hellema en Zubli. 


