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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 DECEMBER 1868 
 

Smilde, 21 Dec. 1868 

 Mijnheer de Redacteur! 

Van vele zijden wordt het artikel, geplaatst in uw nummer van 19 dezer, geteekend, “een candidaat-

notaris”, aan mij toegeschreven. Aangezien ik mij nimmer met dagbladgeschrijf bemoei en, wanneer 

ik zulks al deed, dat nimmer zou doen zonder het ingezondene met mijn naam te onderteekenen, 

verzoek ik u beleefdelijk in uw eerstvolgend nummer te vermelden, dat ik geenzins de inzender van 

dat artikel ben. 

       met de meeste hoogachting 

        van UEd. Dw. dienaar 

        D.A. HAMERSTER DIJKSTRA, 

        Cand.-Notaris 

(Wij verklaren, dat de heer Dijkstra de schrijver niet is. Red.) 

Verhuring van twee Boerderijen. 

In de maand Januarij a.s. zullen, te verzoeke van Mevrouw de Wed. Mr. J. TONCKENS te 

Westervelde, publiek worden verhuurd: 

Twee Boerderijen, naast elkander gelegen op de Grietmanswijke te Smilde, met 

bijbehoorend BOUWLAND, met de 3
e
 garve te aanvaarden op 1 Mei a.s., en VELDGROND, 

waarop iedere plaats meer dan 200 schapen kunnen gehouden worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 DECEMBER 1868 
 
Smilde, 24 Dec. Gisteren heeft hier de uitbesteding van het burgerlijk armwerkhuis in twee perceelen 

plaats gehad, nl. het gebouw en het ameublement. Op het eerste was door H. Wessels van Assen 

ingeschreven voor f 7996 en op het tweede van f 349, door H. Offringa te Groningen voor f 8349 en f 

340, door L. Vennik te Assen voor f 7864 en f 267, door B. Bos te Smilde voor f 7540 en f 270, door R. 

Bril te Smilde f 6697 en f 289, door R. Hunze te Assen voor f 6883 en f 296. Op perceel een was nog 

ingeschreven door B.H. Trooster van Zwolle voor f 7880 en door A. Koops te Assen van f 7049, op 

perceel twee door H. Oldenkamp voor f 290 en door J. Lijsten, beide te Smilde, voor f 333. Perceel 

een is gegund aan R. Hunze en perceel twee aan L. Vennik. Van drie inschrijvers voldeden de billetten 

niet aan de vereischten. 

Op Zaturdag den 2 Januarij 1869, des avonds te 6 uur, zal, ten huize van ANTONIE SPIER, Kastelein te 

Hoogersmilde, ten verzoeke van HENDRIK JONKMAN c.s. aldaar, in het openbaar 

worden verkocht: 

Een HUIS en SCHUUR met bijgelegen BOUW- en WEILAND en HEIDEVELD te Hoogersmilde, te zamen 

groot 3.60.60, staande in veiling op f 772, 50. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 DECEMBER 1868 
 
Smilde, 29 Dec. De storm van gisterenavond heeft hier vrij wat schade veroorzaakt: schoorsteenen 

zijn neergestort, glazen ingewaaid, honderden pannen verbrijzeld, boomen ontworteld. Ook verneemt 

men, dat een schaaphok van den heer Hoogerbrugge is ingezakt, waarbij, naar men zegt, een 40tal 

schapen is omgekomen. 

+ Smilde, 29 Dec. Men verneemt, dat de minister het besluit aan gedeputeerde staten dezer provincie, 

om aan de bijzondere school alhier eene subsidie uit de kas ad pios usus te verleenen, niet zou 

goedgekeurd hebben. 


