
 

 

blad 1870c1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 2 FEBRUARIJ 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Kiezers te Smilde! 

De verkiezing voor een lid van den Raad is aanstaande. Vele candidaten worden er genoemd. Onder 

deze is er één, die onzes inziens alle aanbeveling verdient, nl. de heer D.A. Hamerster Dijkstra. Hij 

toch is niet alleen een volkomen onafhankelijk persoon, maar heeft ook eene uitgebreide kennis, 

gepaard met een juist oordeel en den moed en de noodige begaafdheden, zoowel om te verdedigen als 

om te bestrijden. Allen derhalve die wezenlijk  belangstellen in ’t welzijn der gemeente verzoeken wij 

dringend hun billet in te vullen, als wij, met den naam: D.A. Hamerster Dijkstra. 

Eenige kiezers 

DE KIESVEREENIGING 

“Koning, Bijbel en Vaderland” 

te Smilde 

heeft in hare vergadering van heden met algemeene stemmen tot CANDIDAAT voor den 

GEMEENTERAAD gesteld den Heer P. WESSEMIUS te Smilde. 

De Secretaris der Vereeniging 

W.F. JONKER 

BOERDERIJ. 

Veen. - Boschcultuur. 

Kijllot. - Smilde. 

Op Donderdag 3 Maart 1870, ’s middags te 12 uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publiek 

bij inzate worden geveild: 

1
e
. Een uitgestrekt LANDGOED, bevattende HEERENBEHUIZINGE en BOERDERIJ, benevens uitmuntende 

BOUW- en GROENLANDEN, groote LANEN, met EIKENHOUT beplant en welig groeijende SCHEL- en 

KAPBOSSCHEN, voorts uitgestrekte VEENEN, geschikt ter vergraving en uitmuntende DALGRONDEN, 

voor ontginning en boschcultuur uitnemend geschikt, alles staande en gelegen te Smilde aan de 

Hoofdvaart en den Straatweg naar Meppel, groot 134 hectares, 97 ares en 10 centiares. 

2
e
. Eene plaats VEEN- en ONDERGROND in de nabijheid van voorschreven goed, groot 11 hectares, 28 

ares en 70 centiares, eveneens Z.O.zijde der Hoofdvaart te Smilde. 

Alles ten verzoeke van en toebehoorende aan de Erven wijlen den Heer E. TONCKENS te Smilde. 

Informatiën ten kantore van den 

Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 FEBRUARIJ 1870 
 
+ Smilde, 1 Febr. In de verloopene maand is te Hoogersmilde, onder leiding van den hoofdonderwijzer 

aldaar, eene zangvereeniging opgerigt, die bereids een 25tal leden telt. 

- Dat het ijs om dezen tijd van het jaar weinig te vertrouwen is, is ook hier weer gebleken. 

Gistermorgen en voormiddag reed men op de vaart zonder eenig gevaar, en achtermiddag geraakten 

tusschen de Veenhoop en de Leembrug, een afstand van pl. m. 25 minuten, niet minder dan dertien 

personen op verschillende plaatsen door het ijs. De meesten zakten er slechts met het onderste gedeelte 

van hun ligchaam in. Met één ging het “kopje onder.” Allen zijn er echter met den schrik en een nat 

pak afgekomen. 


