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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 MAART 1868 
 
Op Dingsdag den 24 maart 1868, des voormiddags 10 uur, zullen, ten verzoeke en ten huize van den 

heer R. BOERSMA, op de Nieuwe Scheid te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

13 stuks HOORNVEE, waaronder 8 kalfden en melkgevenden, 2 Varkens, eene partij Hooi en Stroo, 

eene aanzienlijke hoeveelheid beste Mest, 40 mudden Aardappelen en hetgeen meerder ter verkoop zal 

worden aangeboden. 

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

           Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 MAART 1868 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde den 20 Maart 1868. 

Met genoegen kunnen wij van de Friesche Scheid berigten, dat ook hier vooruitgang op materieel gebied 

is te bespeuren. Op een deswege ingediend verzoek, is op last van Zijne Excellentie den minister van 

Financiën eene brievenbus geplaatst aan de woning van den heer J. Wieldraaijer aldaar. 

Deze plaatsing voorziet in eene reeds lang gevoelde behoefte, daar, door de verbazende aanbouw van 

woningen, de bevolking hier dermate toeneemt, dat het als het ware eene last was geen bus te bezitten. 

Zoo komt alles langzamerhand in orde. Nu nog eene school en de wegruiming van den beruchten dam 

van Appelscha en de bewoners der Scheid kunnen zich verheugen, dat ook hunne belangen de 

respectieve autoriteiten ter harte gaan. 

           X. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 MAART 1868 
 
+ Smilde, 23 Maart. Heden had de opening plaats der stembus voor de benoeming van 5 leden voor het 

Veenschap Molenwijk. Van de 267 uitgebragte stemmen bekwamen de heeren: P.J.L. Eekhout 245, 

M.A. Hoogerbrugge 204, E.R. Homan 164, R.E. Klinkert 163, Mr. L. O. Gratama 157, die alzoo tot 

leden zijn gekozen. 

+ Smilde, 22 Maart. Eindelijk zal het verkiezingswerk, betreffend een nieuwen predikant, worden 

hervat. De stemgeregtigde lidmaten zijn tegen den 31 Maart a.s. opgeroepen, om van hun gevoelen te 

doen blijken omtrent het benoemen van nieuwe kerkeraadsleden en het verkiezen van eenen predikant, 

nl. of men dit aan den kerkeraad wil overlaten, of dat die zulks in vereeniging met een kiescollegie zal 

verrigten. Voor de vier, voor onwettige verklaarde kerkeraadsleden, nemen vier leden uit het classicaal 

bestuur zitting en doen hetgeen des kerkeraads is. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 MAART 1868 
 
Smilde, 27 Maart 1868 

Heden tusschen 12 en 1 uren overleed, zacht en kalm in zijner Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, 

mijn getrouwen Schaapherder, ik mag wel zeggen mijn huisvriend TEDDE VAN DER VEEN. Ik noodig 

langs dezen weg een ieder uit, die JEZUS CHRISTUS met hem in geest en waarheid liefhebben, tegen a.s. 

Dingsdag te 11 uren  aan het sterfhuis. 

         M.A. HOOGERBRUGGE 


