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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 12 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 9 Junij. Gisteren heeft hier eene verkiezing van een lid van den gemeenteraad ten gevolge 

het bedanken van den heer H. van Veen, plaats gehad. Heden bleek bij de opening der biljetten, dat er 

waren ingekomen 82 briefjes, waaronder van onwaarde 7. De heer H. van Veen bekwam 48, J. Homan 

Kijmmell 12, Jan W. de Vries  en J. Joffers elk 4, C. Blenken 3, en nog vier andere personen elk ééne 

stem. De heer H. van Veen is dus wederom tot lid van den Raad benoemd. 

Het GEMEENTEBESTUUR te SMILDE 

 maakt bekend, 

dat van 15 tot 29 dezer, dagelijks – Zondagen uitgezonderd – voormiddag van 9 tot 12 uur, ten kantore 

van den Gemeente-Ontvanger, alwaar ook de noodige inlichtingen te bekomen zijn, de gelegenheid 

zal worden gegeven ter inschrijving in het 2
de

 gedeelte – groot f 4000 à 5% - der 

geldleening 

ten behoeve dier gemeente, vastgesteld bij goedgekeurd Raadsbesluit van 13 Oct. 1868, no. 4. 

Smilde, 9 Junij 1869       Het Gemeentebestuur vd., 

        De Burgemeester 

        A. DE RUIJTER DE WILDT. 

        De Secretaris, 

        H. BAKKER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 15 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 12 Junij. Leest men in sommige nieuwsbladen, dat in voorname steden reeds nieuwe 

aardappelen worden aangevoerd, van hier kunnen wij berigten, dat bij F. Hartssuiker ook reeds 

aardappelen zijn, goed van stuk en uitmuntend van smaak. Goede nieuwe aardappelen in de eerste 

helft van Junij, bij menschen, die niet, als sommigen, er buitengewoon veel werk van maken, mag dat 

wel als eene bijzonderheid vermeld worden. 

+ Smilde, 13 Junij. Hedenachtermiddag hield de heer W.J. Thijssen, predikant bij de Chr. Afgesch. 

gemeente alhier, zijne afscheidsrede, waarvoor hij tot tekst gekozen had 1 Job 2 vers 18. Eene groote 

schare, waaronder ook vele niet afgescheidenen, was opgekomen, om de laatste woorden van den 

algemeen geachten en geliefden predikant te hooren. Dat die achting en toegenegenheid, welke hij hier 

gedurende zeven jaren in een ruime mate genoot, hem in zijne nieuwe gemeente, St. Anna-Parochie, 

mogen ten deel vallen, wordt hem van harte toegewenscht. 

Het BESTUUR van het VEENSCHAP “DE ZEVEN BLOKKEN” te Smilde 

maakt bekend, dat van af Maandag den 21sten Junij tot Maandag den 28sten Junij aanstaande in het 

logement “De Oude Veenhoop” te Smilde ter lezing voor de ingelanden in dat Veenschap zal 

voorliggen een 

plan van classificatie 

van de GRONDEN gelegen en den TURF gegraven in bedoeld VEENSCHAP, voor zover betreft de 

grondslagen, tegen welke belanghebbenden hunne bezwaarschriften kunnen indienen binnen 8 dagen 

na genoemden termijn. 

Smilde, 12 Junij 1869      namens het Bestuur voornoemd, 

       Mr. P. V.D. VEEN, Voorzitter 

       Mr. S. WILLINGE GRATAMA, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 17 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 14 Junij. Door de Chr. Afgescheiden gemeente alhier is uit het vroeger vermelde drietal 

verkozen de heer Beuker te Giesendam. 


