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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 FEBRUARIJ  1868 
 
Het door Gedeputeerde Staten van Drenthe benoemde voorloopige Bestuur van ’t Veenschap 

Molenwijk en aanhoorigheden brengt bij dezen ter kennisse van de INGELANDEN, dat van af en met 

Maandag den 17 tot en met Dingsdag den 25 Februarij te Smilde ten Gemeentehuize en te Hooghalen 

bij de Wed. E. ELEVELD, ter lezing zal voorliggen de 

lijst van stembevoegden, 

om te geraken tot  de keuze van een definitief bestuur. 

Kunnende belanghebbenden de bezwaren, die zij daartegen mogten hebben, schriftelijk inbrengen. 

Assen, 6 Februarij 1868      P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter 

        L. OLDENHUIS GRATAMA, secr. 

Bovenveen. – Norgervaart. 

Op Vrijdag 21 Februarij 1868, ’s avonds te 7 uur, zal, ten huize van den Logementhouder J.H. WIND 

te Smilde, publiek bij inzate worden geveild: 

Eene plaats uitmuntend Bovenveen, zonder Ondergrond, gelegen aan de Noord-Oostzijde der 

Norgervaart in de kuilen, zijnde plaats no. 28 in het 2
de

 blok, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Mr. 

J. TONCKENS te Westervelde, gemeente Norg. 

         Notaris mr. H. VAN LIER 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 FEBRUARIJ  1868 
 

Schijfschieterij 
op Woensdag 26 Febr. a.s., ’s middags één uur, bij den kastelein H. OOSTINGH, op de Scheid te 

Appelscha. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 FEBRUARIJ  1868 
 

Boven-Smilde. 

De heer H. Buiter, candidaat in de theologie, geeft aan eenige jongelieden, die ’t plan hebben om naar 

Noord-Amerika te verhuizen, kosteloos onderwijs in de Engelsche taal. Als de jeugdige 

landverhuizers ijverig studeren en de Engelsche taal weten magtig te worden, zal hun dit op de reis en 

in Noord-Amerika van veel nut kunnen zijn. Het zou tevens hunne stoffelijke welvaart kunnen 

bevorderen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 FEBRUARIJ  1868 
 
+ Smilde, 27 Febr. Gisteren is de schijfschieterij bij H. Oostingh op de Scheid ten einde gebragt. Zes 

en twintig mededingers hebben aan den strijd deelgenomen en eindelijk werd de prijs, zijnde een fraai 

jagtgeweer met dubbele loop, behaald door H. Moes alhier. Als iets bijzonders  kunnen we hierbij 

vermelden, dat genoemde Moes zelden of bijna nooit een geweer in de handen had gehad en onder de 

mededingers met roembekende schutters waren. 

Heden avond omstreeks tien uur overleed, na eene korte ziekte, in den ouderdom van ruim 36 jaren, 

tot bittere smart van ons en onze kinderen, onze innig geliefde zoon TIDDE, in leven Predikant bij de 

Hervormde gemeente te Boven-Smilde. 

         J. BUITER 

         H. BUITER-EEFTINGH 


