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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 JUNIJ 1868 
 
+ Bovensmilde, 2 Junij. Heden is uit het vroeger opgemaakt drietal, met 28 van de 52 uitgebragte 

stemmen, tot predikant bij de Herv. gemeente beroepen Ds. Hellema, pred. te Eext. De heer Zubli verkreeg 

23 stemmen, terwijl op den heer Dingemans geene stemmen waren uitgebragt, daar deze het beroep naar 

de Knijpe reeds had aangenomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 JUNIJ 1868 
 
+ Smilde, 3 Junij. Het veenbranden is grootendeels gedaan; wel zijn er enkele laag gelegen plaatsen die 

nog op meer droogte wachten, maar ’t voornaamste is reeds gebrand en veel daarvan ook reeds gezaaid. 

Het weideland verlangt ook hier al weder naar regen. 

 

 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 JUNIJ 1868 
 
+ Smilde, 5 Junij. Eindelijk is het beroepingswerk hier wederom hervat. Ten gevolge van een besluit en 

aanschrijven van het classicaal bestuur heeft de kerkeraad onder voorzitting van den consulent en ten 

overstaan van het Kiescollege, eene loting gehouden, wie der leden van laatstgenoemde met den kerkeraad 

de vier ontbrekende kerkeraadsleden zullen benoemen. Zijn die benoemd en bevestigd, dan treden de 

overige leden van het kiescollege wederom toe en gaat men over tot het benoemen van een predikant. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 11 JUNIJ 1868 
 
Op Woensdag den 17 Junij 1868, ’s namiddags te 3 uur, zal te Smilde, publiek worden verkocht: 

1 driejarige Ruin- en, tienjarig Merriepaard, 4 Koeijen, een Wagen op riemen, Kapchais, Wipkar, 

Paardegereide en ’t geen verder te voorschijn zal worden gebracht, ten verzoeke van JAN DE VRIES te 

Smilde, aan de Jonkersbrug. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 JUNIJ 1868 
 

Smilde. 

Op Woensdag den 17 Junij 1868, ’s avonds te 7 uur, zal, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

Eene overdekte PRAAM, groot 67 tonnen, genaamd DE VROUW JITSKEA ELISABETH, met ZEIL en TREIL en 

alle OPGOED, bevaren door AREND VAN DER VEEN, liggend bij de Oude Veenhoop te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 JUNIJ 1868 
 
+ Bovensmilde, 13 Junij. Gisterenavond is alhier het tractement van den predikant met f 100 verhoogd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 JUNIJ 1868 
 
+ Smilde, 16 Junij. De meeste bijenhouders hebben hunne bijen uit Groningerland teruggehaald. over ’t 

algemeen is men hoogst tevreden en als de bijen zoo kunnen blijven voortwerken, zal ’t voorzeker een 

gunstig bijenjaar worden. 


