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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 23 Jan. Heden is met volstrekte meerderheid van stemmen tot predikant bij de Chr. Geref. 

gemeente alhier verkozen de heer A.F. Kok te Dokkum. 

Het behaagde den Alwijzen Hemelvader heden door den dood van onze zijde weg te nemen mijne 

geliefde echtgenoot ANNICHJE VELDHOF, in den ouderdom van 68 jaren. Kalm en zacht ontsliep zij, 

terwijl wij troost genieten door de hoop, die in haar was, van spoedig bij haren Heer in ’t beter 

Vaderland te zijn. 

Hoogersmilde, 20 Januarij 1870      JAN HOFMAN 

en kinderen 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 25 Jan. Hedenmiddag heeft hier een knecht van den landbouwer R. Vos, genaamd IJ. de V., 

getracht zich van het leven te berooven. Hij had zich nl. met een krooizeel op den zolder opgehangen, 

doch daar het etenstijd was, zocht men hem en werd hij spoedig ontdekt en nog tijdig los gemaakt. 

De oorzaak schijnt een kleinigheid te zijn. 

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente Bovensmilde geven belangstellenden te kennen dat de 

inwijding van het  

NIEUWE KERKGEBOUW 
alhier is bepaald op Zondag 30 Januarij a.s., en dat de VERHURING der ZITPLAATSEN in genoemd 

gebouw zal plaats hebben op Vrijdag 28 Jan. e.k., des namiddag ten 2 ure. 

Kerkvoogden voornoemd, 

A. SOER 

J. DRENTHEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 25 Jan. Ten bewijze, dat de doctoren in deze environs nog al vrij corpulent zijn, kunnen 

wij mededeelen, dat bij een patient alhier, drie doctoren in consult kwamen, die respectievelijk 216, 

214 en 190 pond zwaar waren. Niettegenstaande dit gewigtig drietal alle mogelijke middelen tot 

herstel heeft aangewend, is de patient toch overleden. 

- Naar wij vernemen, is bij Koninklijk besluit aan de bijzondere school alhier pondpondsgewijs 

subsidie toegekend uit de kas ad pios usus. De vier openbare scholen hebben het subsidie uit die kas 

steeds genoten. Dit besluit verwekt hier nog al sensatie, omdat men beweert, dat de betrokken 

Minister in deze zaak niet is gehoord, ’t geen ons echter zeer onwaarschijnlijk voorkomt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 JANUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 26 Jan. Is ieder licht, dat tot verlichting des levens hier op den kansel wordt ontstoken, niet 

naar genoegen, ’t schijnt, dat er ook zijn, wien het licht, dat door ’t bestuur, om de donkere avonden 

en duistere nachten voor voetgangers en rijtuig wat op de helderen, niet bevalt; althans men heeft uit 

den gemeentelantaarn, staande bij “de Veenhoop”,  de brandende lamp weggenomen, en den lantaarn 

zonder licht laten staan. In den zelfden nacht zijn er meer ongeregeldheden gebeurd; onder anderen 

zijn in twee huizen de glazen ingeworpen. 


