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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 APRIL 1869

Het Bestuur van het VEENSCHAP: MOLENWIJK EN AANHORIGHEDEN TE SMILDE brengt bij dezer ter
kennisse van belanghebbenden, dat de
lijst van stembevoegden
in voormelde Veenschap, op gemaakt naar den, na 1 Januarij ll. herzienen, algemeenen perceelsgewijzen
legger en in verband met de door de Staten van Drenthe in hunne vergadering van de 5den November
1868 aangebragte wijzigingen in art. 4 en art. 46 van het Reglement op het Veenschap bovenvermeld,
van af heden tot Vrijdag 7 Mei e.k. ter visie zal liggen te Smilde bij J.H. WIND en te Hooghalen bij de
Erven ELEVELD.
Smilde, 28 April 1869
Namens het Bestuur van ’t Veenschap vermeld,
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 4 MEI 1869

INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 2 Mei
Dingsdag a.s. zal men hier wederom een predikant benoemen. Hierin gaat men onzes inziens al
zonderling te werk.
In den regel wordt er eerst een nominatie van 12 of 6 gemaakt, dan een drietal, en daaruit de benoeming
gedaan. Bij de verkiezing van den heer Tinholt had men een 12tal: twee daarvan ging men hooren en
toen werd zonder verdere nominatie Tinholt verkozen, die, zooals men weet, bedankt heeft.
Nu zal men den 21sten dezer weder eene benoeming doen, maar geheel zonder nominatie. Men heeft
alzoo eene ruime keuze. Wij weten niet hoeveel predikanten in ons land zijn, maar zij staan alle te
Smilde op nominatie. Ook hebben we niet vernomen, dat men, sedert het bedanken van den heer
Tinholt, iemand is gaan hooren. Of zouden geruchten, hooren zeggen alleen voldoende zijn? Bij velen
misschien wel; als de “rigting” maar goed is, dat wil zeggen ferm orthodox.
Wordt daarbij in het belang der kerk gehandeld?
Wij durven die vraag gerust met neen beantwoorden.
40-JARIGE ECHTVEREENIGING
VAN
C. OFFEREINS
EN
J. WESSEMIUS

Smilde, 3 Mei 1869

Hunne dankbare kinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 MEI 1869

+ Smilde, 3 Mei. Laatstleden Zaturdagachtermiddag zeide een knaapje van zes jaar oud, zoontje van
W.K. op de Eekhoutswijk, tegen zijne moeder: “Nu kunt gij niet raden wat ik doen wil.” “Met de
kinderen spelen, of op de geit passen”, antwoordde zijne moeder. “Gij zult het van avond wel zien”,
zeide hij daarop. Toen de moeder tegen de avond naar de geit ging, vond zij haar zoontje drijvende in de
wijk en reeds dood. Men heeft nog aller moeite aangewend om, zoo er nog leven mogt zijn, het kind
weer bij te brengen, maar alle pogingen waren vruchteloos.
* Hoogersmilde, 3 mei. Werd er voor eenigen tijd, tot groot genoegen der bijenhouders, in deze courant
melding gemaakt, dat de boomgaarden en moestuinen om en bij de stad Groningen zeer veel beloofden
ten gunste der bijen, thans moet men echter berigten, dat de uitkomst hiervan, tot dusver, nog veel te
wenschen overlaat. Of de steeds aanhoudende nachtvorsten, dan wel de groote aanvoer van bijen hiervan
de oorzaak mag zijn, is niet te bepalen. Zeker is het, dat reeds eene menigte de eeuwige slaap zijn
ingegaan. Bijenhouders bij Groningen! haast u met de honing!

