blad 1868o
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 AUGUSTUS 1868

+ Bovensmilde, 16 Aug. Ds. Sikkes te Oudeschild heeft het beroep naar onze gemeente aangenomen.
+ Smilde, 14 Aug. Heden is een rooster van aftreding voor het kiescollegie opgemaakt. Met Sept. van
dit jaar treden af de heeren E.P. de Vries, F. Strik, G.G. Meijeringh, E.R. Homan, en J.R.T. Tellegen,
in 1869 O. Bruins, A. Boxen, Joh. Drenthen en W.F. Jonkers, in 1870 J. Zwiers, G. de Vries, E.
Punter, L. Kijmmell en K. Smidt, en in 1871 K. Fernhout, J. Roemer, C. Fledderus en C. L. van
IJzendijk.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1868

B. BOS, Aannemer te Smilde
vraagt ten spoedigste 20 bekwame TIMMERLIEDEN, tegen hoog loon.
Brieven franco, doch liefst in persoon.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 22 AUGUSTUS 1868

+ Smilde, 20 Aug. Naar we vernemen, is er wederom geprotesteerd tegen de beroeping van Ds.
Schultze. Men beweert, dat de tweede beroeping ook onwettig is, omdat ze, naar adressanten meenen,
is uitgebragt onder medewerking van een onwettig bestaand kiescollege en vier op onwettige wijze
benoemde kerkeraadsleden. Zijn we wel geïnformeerd, dan is het adres door ’t klassicaal bestuur van
de hand gewezen en is men in appel gekomen bij ’t provinciaal kerkbestuur.
Heden beviel van eene dochter Mevrouw E.C. EEKHOUT-EEKHOUT.
Smilde, 18 Augustus 1868
Heden overleed, zacht en kalm, in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaren, aan verval van
krachten, onze geliefde vader en behuwd-vader HERMANNUS DE VROOME, in leven Landbouwer te
Smilde.
Smilde, 19 Augustus 1868
J. DE VROOME,
Uit aller naam
Degenen, die iets verschuldigd zijn aan – of te vorderen hebben van de onder het voorregt van
boedelscheiding aanvaarde nalatenschap van wijlen KLAAS POT, Schipper, gewoond hebbende en
overleden te Smilde, den 12 July l.l., worden verzocht daarvan vóór het einde dezer maand franco
opgaven te doen
ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 AUGUSTUS 1868

+ Smilde, 22 Aug. Gister vervoegde zich een onbekende dame bij verschillende neringdoenden, om
dubbeltjes in te wisselen met het beeld van Willem III. Had men geen dubbeltjes, dan kon zij ook
kwartjes met dat beeld gebruiken. Bijzonder veel belang scheen zij er in te stellen, te zien waar men
het geld bewaarde, zoodat ze zich niet vergenoegde met in de winkel te blijven, maar de vrijheid nam
de menschen in de kamer te volgen, wanneer deze uit kabinet of secretaire de door haar verlangde
dubbeltjes of kwartjes tusschen het overige geld uitzochten. Uitdrukkingen als: “gooi het geld maar al
te maal op de tafel, dan kunnen we ze er veel gaauwer uit zoeken” – “heb maar geen de minste vrees”,
en meer dergelijke, hebben, evenals haar geheele handelwijs, bij sommigen wel wat vrees voor een
tweede bezoek veroorzaakt.

