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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 SEPTEMBER 1868 
 

J.E. de Vries 

te Smilde vraagt ten spoedigste 2 VERWERSKNECHTEN. 

Men vervoege zich liefst in persoon of anders met franco brieven. 

Op Zaturdag den 12 September a.s., des avonds te zes uur, zal in het logement De Oude Veenhoop te 

Smilde, ten verzoeke van de beneficiaire erfgenamen van wijlen KLAAS POT, in leven schipper te 

Smilde, in het openbaar worden 

geveild: 

Een OVERDEKTE PRAAM, genaamd DE VROUWE EVA CATHARINA, groot zestig tonnen, met zeil en treil, 

op- en bijgoed en verdere inventaris, liggende te Smilde in de Wittewijk, bij de woning van GERRIT 

BAKKER. 

Voorts zal dien middag te drie uur, aan boord van gemelde praam, worden verkocht: 

Eenige Huismeubelen, Kleederen en verdere roerende goederen, behoorende tot gemelde 

nalatenschap. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 SEPTEMBER 1868 
 
+ Smilde, 8 Sept. Naar men verneemt, wordt ook nu nog bij de algemeene synode geprotesteerd tegen 

de benoeming van ds. Schultze tot predikant alhier. 

+ Heden heeft hier een verkiezing van vijf personen voor de aftredende vijf leden van het kiescollegie 

plaats gehad met volstrekte meerderheid zijn dadelijk herbenoemd de heeren J.R.T. Tellegen, E. deVries, 

en F.Strik, terwijl tevens benoemd zijn de heeren A. Hoogeveen en W. Jonkman. 

Verkooping van Aardappelen 

op Woensdag  16 September a.s., ’s middags drie uur, ten verzoeke en op de plaats van den heer Mr. P. 

VAN DER VEEN te Smilde. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 SEPTEMBER 1868 
 
Op Maandag den 21 September a.s., des voormiddags te 3 uur, zal, ten huize van de Wed. LAMBERTUS 

FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten verzoeke van HENDRIK JONKMAN cum suis aldaar, in het openbaar 

worden geveild: 

een Huis en Schuur, met bijgelegen Bouw- en Groenland en Heideveld, te Hoogersmilde, bij het 

Veldhuizingerbosch, sectie A nos. 211, 212, 213, 214, 215 en 485, gr. 3.60.60. 

         A.J. C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 SEPTEMBER 1868 
 
Heden ontsliep, zacht en kalm, mijn hartelijk geliefde echtgenoot J. VENNIK, in den ouderdom van ruim 

zes en zestig jaren. 

Smilde, 16 September 1868       J. HOVING 

         Wed. J. VENNIK 


