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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 SEPTEMBER 1865 
 
+ 24 Sept. Met genoegen kunnen we berigten, dat eindelijk de pokken hier hebben opgehouden te 

bestaan, althans de doctoren hebben gezegd, dat zij geene pokkenpatiënten meer in behandeling hebben. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS te Smilde,  maken hiermede bekend: 

a. dat GEEN RUNDVEE van elders deze Gemeente mag worden doorgevoerd, anders dan in 

onafgebrokene voortzetting der reis. 

b. dat het de Ingezetenen ter strengsten is verboden, zoodanig VEE op hunnen stallen of weiden toe te 

laten. 

Smilde, 21 September 1865     Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

       VAN RIESEN. 

       De Secretaris, 

       H. BAKKER 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 OCTOBER 1865 
 
+ Smilde, 30 Sept. Men verneemt, dat de heer Hoogerbrugge aanmerkingen heeft gemaakt op het 

stembureau bij de herstemming tusschen Z.Ed. en den heer Servatius, als hebbende het gehandeld 

strijdig met de wet en heeft hij zich deswege gewend tot Ged. Staten. Deze hebben, naar men hoort, ten 

voordeele van het stembureau beslist, zoodat de benoeming van den heer Servatius, tot lid van den Raad, 

geldig is verklaard. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 OCTOBER 1865 
 

TE HUUR 

Twee BOERENPLAATSEN, elk met 10, 20 en 25 bunders best BOUW- en GROENLAND, ééne te 

aanvaarden primo November a.s., de andere primo Mei a.s. 

Te bevragen bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde. Brieven franco. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 OCTOBER 1865 
 

BOVENVEEN. – Smilde. 

In de maand December 1865 zullen ten verzoeke van den Heer E. TONCKENS te Smilde, publiek worden 

verkocht: 

Eenige perceelen uitmuntend Bovenveen, in het 2
de

 en 3
de

 blok Noord-Westzijde der Hoofdvaart te 

Smilde, te zamen ter grootte van p.m. tien bunder. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 OCTOBER 1865 
 
+ Smilde, 11 Oct. Op de hedenavond gehoudene vergadering der Vereeniging “de Vooruitgang” zijn, 

wegens jaarlijksche aftreding van het Bestuur, herkozen de heeren: M.A. Hoogerbrugge als president; C. 

Blenken, als vice-president; A. Spier, als Secretaris; C. Hubenet, als vice-secretaris, en C. de Jonge, als 

penningmeester. Eenige kleine wijzigingen zijn in het Reglement gebragt en zullen ter goedkeuring aan 

Zijne Majesteit den Koning worden opgezonden. 


