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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 DECEMBER 1867 
 
+ Smilde, 16 Dec. Ofschoon het vette vee niet meer zoo hoog in prijs is als voor eenigen tijd, is het 

evenwel niet gering te achten, dat van hier in de verloopene week nog twee “kalvertjes”, gemest door 

onzen gemeenteontvanger Mulders, naar Amsterdam zijn vervoerd voor den enormen prijs van twee 

honderd vijf en twintig gulden. 

+ Smilde, 17 Dec. In de verloopene week heeft hier wederom eene vrije stemming voor nog 

twee notabelen en één plaatsvervanger plaats gehad. Vrijdag bleek bij de opening, dat er 100 

stembiljetten waren ingekomen, waaronder 5 in blanco en 1 van onwaarde, dus 94 geldige 

stemmen. Hiervan bekwam A. Boxem 48, dus de volstrekte meerderheid; terwijl er eene 

herstemming tusschen E. de Vries en B. J. Homan moet plaats hebben en voor een 

plaatsvervanger tusschen K. Smidt en J. Woltman. Bij de vorige stemming waren reeds tot 

plaatsvervangers benoemd M. de Vries en F. Pomper. 

++ Tot kerkvoogden alhier zijn benoemd de heeren O. Bruins, aftredend lid, en C.L. IJzendijk. De heer 

Corn. Fledderus, aftredend lid, bekwam vier stemmen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 DECEMBER 1867 
 
Tusschen Kersmis en Nieuwjaar zullen te Smilde 

publiek aan de koop 

 worden gebragt: 

Vier HUIZEN en eene HUISPLAATS, gelegen tegenover de Oude Veenhoop te Smilde, in eigendom 

toebehoorende aan Dr. GRATAMA, in Japan. 

Informatiën zijn te bekomen ten kantore van den ondergeteekende, met dien verkoop belast. 

        Mr. M. OLDENHUIS GRATAMA, 

           Advocaat 

Smilde. 

BOERDERIJ, LANDONTGINNING, BOSCHCULTUUR. 

Op Maandag 6 Januarij 1868, ’s morgens te elf uur, zullen ten huize van D. DUURSMA, in de Nieuwe 

Veenhoop te Smilde, publiek worden geveild: 

1
e
. Eene groote BOERENPLAATS, bevattende Boerenbehuizinge, Schuren, Groen-, Bouw- en 

Weidelanden, Veen en Veldgrond, groot te zamen p.m. 43 bunders, staande en gelegen te Oude-

Smilde, gemeente Smilde, aan den straatweg en hoofdvaart naar Meppel. 

2
e
. Eene uitgestrektheid HEIDEVELD, BOUWLAND en BOSCHGROND, met Behuizinge, Schaapskooi en 

Schuuren, groot p.m. 250 bunder, waarvan p.m. 10 bunder tot uitmuntend Bouw- en Groenland 

ontgonnen en p.m. 30 bunder tot Bosch aangelegd, uitnemend voor verdere ontginning en boschcultuur 

geschikt, gelegen onder de gemeenten Diever en Smilde, toebehoorende aan den Heer H.E. HEIDEMA te 

Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 DECEMBER 1867 
 
++ Smilde, 26 Dec. Heden werd alhier eene kiesvereeniging geconstitueerd, onder de zinspreuk: 

Koning, Bijbel en Vaderland. Tot leden van bestuur werden benoemd de heeren H. Hulst, W.T. Jonkers, 

A. Boxen, O. Bruins en Pr. Bosch. Het reglement is zóó zamengesteld, dat de vereeniging zich zoowel 

op kerkelijk als burgerlijk gebied kan begeven. 


