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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1868 
 

Verkooping 
op Maandag  den 31 Augustus a.s., des voormiddags precies te 10 uur te beginnen, en zoo noodig den 

volgenden dag ten verzoeke van de Erven en ten sterfhuize van wijlen HERMANNUS DE VROOME te 

Smilde van: 

4 Koeijen, eenige Schapen, Huismeubelen, waaronder Kabinetten, Klok, Tafels, Stoelen, Bedden met 

toebehooren, oud Porcelein, Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen, Hooi, Stroo, ongedorschte 

Rogge en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 AUGUSTUS 1868 
 

Verkooping 
op Vrijdag den 4 September a.s., des middags te 12 uur, ten huize van HENDRIK JONKMAN, in de 

Veldhuizen te Hoogersmilde, van: 

2 Koeijen, 1 Paard, Schapen, Huismeubelen, Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen, Hooi, Stroo, 

ongedorschte Rogge, Boekweit, te veld staande Aardappelen, en hetgeen verder zal worden verkocht. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1868 
 
+ Smilde, 1 Sept. Men verneemt, dat het provinciaal kerkbestuur van Drenthe afwijzend heeft beschikt 

op een adres, inhoudende het verzoek, om het beroep, ten tweede male op ds. Schultze uitgebragt, te 

vernietigen, omdat ook, naar adressanten meening, dit tweede beroep onder onwettige omstandigheid 

heeft plaats gehad. 

- Dezer dagen vierden de leerlingen van de bijzondere school te Smilde feest. ’t Was de geboortedag van 

hun onderwijzer, de heer R. van de Went, die nu ruim een half jaar aan ’t hoofd dier school is geplaatst. 

Uit erkentelijkheid voor het genoten onderrigt, boden de kinderen de onderwijzer een keurig geschenk 

aan. ‘t Zij hem een bewijs, dat hij hun liefde heeft gewonnen, alsmede dat de ouders zeer tevreden zijn 

met zijn onderwijs en met de godsdienstige leiding der jeugd, die ook hem is toevertrouwd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 SEPTEMBER 1868 
 
+ Smilde, 4 Sept. Men verneemt, dat de vereischte approbatie op de beroeping van Ds. Schultze, tot 

predikant alhier, is ontvangen. 

Oproeping. 

De COMMISSIE tot voorbereiding van een VEENSCHAP de zeven Blokken aan de Noordwestzijde der 

hoofdvaart te Smilde roept, met dringend verzoek nu niet afwezig te blijven, de eigenaren van grond en 

veen in gemelde zeven Blokken, die niet zijn geweest, noch vertegenwoordigd zijn geweest in de 

vergadering, den 10 Augustus j.l. gehouden, op, om, op Woensdag 9 September e.k., des voormiddags 

ten tien ure, te komen in de Oude Veenhoop te Smilde, ten einde dan over de oprigting van het 

voormelde Veenschap te worden gehoord. 

       De Commissie, 

       Mr. P. VAN DER VEEN, Voorzitter 

       A.W. WESTRA VAN HOLTHE, Secretaris 


