
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 16 APRIL  1850 

Hoogersmilde, 12 April. Ingevolge Zr.Ms. besluit van den 25 Maart jl. no. 62, heeft de kerkeraad 

alhier naar kerkorde beroepen den heer A.B. van Kuijk, thans hulpprediker te Oenkerk. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 19 APRIL  1850 

Het Gemeente Bestuur te Smilde, gelet op de artikelen 1 en 5 der Gemeentelijke Keur op den invoer 

van Rundvee alhier, brengt door dezen ter kennis van belanghebbenden, dat te dezer Gemeente geen 
Rundvee mag worden ingevoerd anders dan voorzien van een Certificaat van ’t Bestuur der 

Gemeente, waaruit het afkomstig is, houdende verklaring, dat in die Gemeente geene besmettelijke 

long- of  andere besmettelijke Runderziekte heerscht, of in de laatste drie maanden geheerscht heeft: 
en dat dus op de aanstaande veemarkt alhier, geen Rundvee uit besmette Gemeenten zal worden 

toegelaten. 

Smilde                                              Het Gem. Bestuur voorn., C.W.E. KIJMMELL 

17 April 1850                                            Van zijnent wege, E. TONCKENS 

Hoogersmilde, 18 April. De Wel. Ew. Z.Gel. Heer A.B. van Kuijk, hulppr. te Oenkerk, heeft het 

beroep tot predikant den Herv. gemeente alhier aangenomen. 

TE HUUR 

Wordt aangeboden eene WONING, bestaande uit eene ruime behangene Voorkamer, 

Zijkamer, Achterhuis en halve Schuur, alles gelegen op het aangenaamste gedeelte van 

Smilde, te bevragen bij den eigenaar en bewoner A. Bras aldaar. Des verkiezende kan men 

ook de helft van den Tuin in gebruik erlangen. 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 26 APRIL  1850 
 
Heden overleed, na langdurige sukkeling, in den ouderdom van bijna 50 jaren, onze waarde moeder 

Jacobina Tebbertman weduwe Sipke Luxwolda. 

Wat wij in haar verliezen, kunnen zij beseffen, die haar kenden: ’t is een slag zoo zwaar als kon 

treffen. Maar in den hoop dat zij, van smartelijk lijden verlost, in betere gewesten zal zijn 
overgebragt, en vertrouwende op de Vaderlijken zorg der Goddelijke voorzienigheid, die geene 

weezen verlaat, zullen wij trachten in den wil der Algoede te berusten. 

Smilde, 25 April 1850                                                                      J. LUXWOLDA 

De affaire van Logementhouder zal blijven Continueren. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 21 MEI  1850 
 

BLOEMEN 

De ondergeteekende heeft de eer aan H.H. liefhebbers van Bloemen te berigten, dat hij voorzien is 
van een ruim assortiment DAHLIA’S, uitmuntende in kleuren en in schoonheid van vormen, welke 

dagelijks door hem worden afgeleverd in goed gewortelde jonge planten à 25 cents per stuk 

Smilde, 18 Mei 1850                                                                              H. DE WAL 


