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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 JUNIJ 1868

Heden overleed, in den hoogen ouderdom van bijna 85 jaren, onze geliefde Moeder en behuwd-Moeder
J.B. ENTING, wed. H. ROEMER.
Smilde den 16 Junij 1868
J. ROEMER
Eenige kennisgeving
uit aller naam

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 20 JUNIJ 1868

+ Smilde, 17 Junij. Evenals voorgaande jaren, heeft mejufvrouw G. van der Flier, geboren Vennik, aan
al de schoolgaande kinderen in deze gemeente boekgeschenken doen uitreiken, en daardoor hare
belangstelling in ’t onderwijs getoond. Als altijd, waren de kinderen daarmede zeer verheugd. Wij
zeggen door dezen gaarne de edelmoedige geefster dank!
+ 18 Junij. Gisteren avond is door den Raad dezer gemeente tot lid der plaatselijke schoolcommissie
benoemd de heer J. Homan Kijmmell, in plaats van den heer H. de Wal (overleden), en in plaats van den
heer Ebbinge Wubben, naar elders vertrokken, tot lid van het Burgerlijk Armbestuur de heer Mr. A.
Ruijter de Wildt.
Overdekte Praam.
Op Woensdag den 24 Junij 1868, ’s avonds te 7 uur, zal te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publiek bij
palmslag worden verkocht:
Eene overdekte Praam, groot 67 tonnen, met zeil en treil en alle opgoed, genaamd JITSKEA ELISABETH,
bevarende worden door A. v.d. VEEN, liggend bij de Oude Veenhoop te Smilde, ingezet op f 725-00.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 JUNIJ 1868

+ Hoogersmilde, 19 Junij. Ofschoon de weide hier naar regen smacht, staan de veldvruchten toch over
’t algemeen voordeelig. We hebben nieuwe aardappelen gegeten, verbouwd op het land van den smid G.
Wolf alhier, welke groot van stuk en uitmuntend van smaak waren. Een bewijs, dat een goede
aardappelsoort bij doelmatige behandeling van den grond en de plant, hier zeer goede vroege vruchten
wil geven.
+ Bovensmilde, 21 Junij. Ds. Hellema van Eext heeft van het op hem uitgebragt beroep naar deze
gemeente bedankt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 JUNIJ 1868

GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Drenthe brengen ter algemeene kennis, dat wegens de uitvoering
van eenige herstellingswerken aan de Molenwijksschutsluis te Smilde, de scheepvaart door die sluis zal
zijn gesloten van den 29 dezer maand tot den 4 Julij e.k.
Assen den 24 Junij 1868
Gedeputeerde Staten voornoemd,
GREGORY, Voorzitter
H.J. SMIDT, Griffier
+ Smilde, 24 Junij. In ’t begin dezer week voer een zoogenoemde Groninger tjalk, geladen met wit zand
en, zoo men meent, bestemd voor stukadoors in Groningen, de Drentsche Hoofdvaart op. Op de hoogte
van de Grietmansbrug passeerde haar de boot en moet de tjalk door den golfslag zoo tegen den wal zijn
gedreven, dat ze vast raakte en lek werd, zoodat men haar heeft moeten lossen.

