
blad 1869d 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 FEBRUARIJ 1869 
 
+ Smilde, 20 Febr. De heer E. Tonckens, tot kerkvoogd herbenoemd, heeft voor die betrekking bedankt,. 

De drie overige herbenoemden en de benoemde hebben zich de benoeming laten welgevallen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 25 FEBRUARIJ 1869 
 
Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van ruim negen en veertig jaren, 

mijn geliefde echtgenoot, de WelEerwaarde Zeer Geleerde Heer JOHANNIS BERNARDUS SCHULTZE Hz., 

Predikant bij de Hervormde Gemeente te Roden en beroepen Predikant te Hijkersmilde. 

Roden, 15 Februarij 1869      F. SCHULTZE, geb. VAN GOINGA 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 FEBRUARIJ 1869 
 

Boelgoed 
op Vrijdag den 5 Maart a.s, des voormiddags 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer AREND 

BOXEN te Hijkersmilde, van: 

1 best bruin Paard, 7 dragtige Koeijen, 2 Jongbeesten, 3 dragtige Motten, 4 dito Schapen, 1 CHAIS, 2 

BOERENWAGENS, BOEREN- en MELKGEREEDSCHAPPEN, eene partij beste AARDAPPELEN, dito HOOI en 

STROO en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 MAART 1869 
 
De bekende en onbekende Schuldeischers in de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde 

NALATENSCHAPPEN van wijlen den Heer HENDRIKUS  DE WAL, in leven boomkweeker te Smilde, en 

van wijlen diens vooroverleden echtgenoot, worden, naar aanleiding van artikel 1082 van het Burgerlijk 

Wetboek 

opgeroepen, 

om op Vrijdag den 2 April 1869, des vóórmiddags te elf ure, te compareren ten kantore van den Notaris 

TELLEGEN te Smilde, ten einde de rekening en verantwoording op te nemen, die door de beneficiaire 

Erfgenamen van hun beheer zal worden afgelegd, en tevens, indien er geen verzet plaats heeft, tot de 

verdeeling van het saldo over te gaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 MAART 1869 
 
+ Smilde, 1 Maart. Heden is hier het volgende twaalftal predikanten geformeerd (alphabetisch gesteld): 

Beckering te Oosterend, Blankenstein te Weidum, Bleeker te Fijnaard en Heiningen, Hasselman te 

Kethel, van Loenen te Wolzum, Nonhebel te Muiden, Rademaker te Sneek, Sikkes te Bovensmilde, 

Tinhout te Koudum, Verkouw te Voorthuizen, Warmolds te Ee en Zubli te Kattendijk. 

INGEZONDEN STUKKEN 

De onderwijzer aan de bijzondere school te Smilde en zijne scholieren zonden aan Z.M. op 19 

Februarij een verjaars-vers en ontvingen daarop onderstaand schrijven: 

“De Koning, mij opgedragen hebbende den hoofdonderwijzer en scholieren van de chr. nat. 

school te Smilde de betuiging van Zijner Majesteits dank over te brengen, voor de door hem, bij 

gelegenheid van de viering van ’s Konings geboortefeest, aan Hoogstdenzelven aangeboden  

dichtregelen, zoo heb ik het genoegen door dezen daaraan te voldoen en de eer mij te noemen: 

      De particuliere secretaris van Z.M. den Koning, 

          (was get. Mansfelt) 

Den heer R. van de Wint te Smilde       


