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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 6 Sept. Men verneemt, dat door tal van ingezetenen dezer gemeente en onderscheidene 

bewoners van Hijken, gemeente Beilen, een adres bij den Raad alhier  is ingediend, ten einde eene 

geschikte communicatie van hier door Hijken naar Beilen te verkrijgen. 

- De nachtvorst  heeft in de verloopen week in dezer gemeente den veenboer ook veel schade 

veroorzaakt. Geheele streken, die tamelijke opbrengst beloofden, zijn totaal bevroren. Er zijn er die 

hunne schade op p.m. f 100 begrooten. 

- Als iets zeldzaams kunnen wij mededeelen, dat eene peereboom in den tuin van L. Kregel dit jaar voor 

den derde maal bloeit. De eerste keer gaf hij redelijk vrucht. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1869 
 
Heden morgen overleed ons geliefd zoontje, voor ruim 5 weken aan ons geschonken. 

Smilde, 5 Sept. 1869       A. BOXEN, 

        H.A. BOXEN-BRANTS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 9 Sept. Tot bode en opzigter bij het veenschap “de Zevenblokken” is benoemd de heer J. Boer 

te Bovensmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 SEPTEMBER 1869 
 
+ Smilde, 11 Sept. Heden is door den Gemeenteraad met nagenoeg algemeene stemmen tot 

wethouder herbenoemd de heer Elso Tonckens. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Stemgeregtigde manslidmaten te Kloosterveen en Hijkersmilde! Een tiental leden hebben besloten 

hunne stem  bij de aanstaande verkiezing tot leden van het kiescollegie uit te brengen op de heeren A. 

Boxen, O. Bruins, W.T. Jonkers en M.A. Hoogerbrugge. Bedenkt: eendragt maakt magt! 

Smilde, 9 Sept. 69        Een tiental kiezers 

Aardappel. – Smilde. 

Donderdag den 16 September 1869: des namiddags 5 uur, zullen ten verzoeke van R. SMIT, aan de 

Norgervaart, 

publiek worden verkocht: 

2½ bunder land met AARDAPPELEN, in de onmiddelijke nabijheid van diens woning aan de 

Norgervaart. 

       Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

           Notaris 


