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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 NOVEMBER 1865 
 
++ Smilde, 9 Nov. Met genoegen verneemt men, dat op Woensdag den 15 Nov. a.s. alhier de eerste 

jongelings vergadering, onder het presidium van den heer d’Ancona zal plaats hebben, en op Zondag 

den 19 Nov. a.s. de Zondagschool voor kinderen van 6 – 14 jaar zal worden geopend. 

DE KIESVEREENIGING 

de Eendragt 

te Smilde, zal door het overlijden van haar medebestuurder, den Wel Edele Heer C.W.E. KIJMMELL, bij 

de aanstaande verkiezing van een Lid van den Gemeenteraad, GEEN CANDIDAAT stellen. 

        Namens het Bestuur, 

        M.A. HOOGERBRUGGE, Pres. 

        C. HUBENET, Sec. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 NOVEMBER 1865 
 
+ Smilde, 17 Nov. Gisteren heeft de stemming voor een lid van den gemeenteraad plaats gehad. 68 

briefjes, waaronder geene van onwaarde, waren ingekomen. Hiervan ontvingen de heeren E.R. Homan 

31 en M.A. Hoogerbrugge 24, terwijl de overigen 13 stemmen op verschillende personen waren 

uitgebragt, zoodat er tusschen genoemde heeren eene herstemming moet plaats hebben. 

+ Heden nacht is hier wederom brand ontstaan. Het huis, bewoond door J. Kiewiet, is geheel afgebrand. 

Naar men verneemt, waren huis en inboedel beide verzekerd.  

Heden is bevallen van een levenloos Meisje E.C. EEKHOUT-EEKHOUT. 

Smilde, 13 Nov. 1865 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 NOVEMBER 1865 
 
++ Smilde, 17 Nov. Van de varkensziekte hebben we in den laatsten tijd niet meer vernomen, doch 

thans zijn er weder onderscheidene wintervarkens aan die ziekte gestorven. Algemeen houdt men het er 

voor, dat het toedienen van zout in het voeder, bij gezonde varkens, een voorbehoedmiddel is tegen de 

ziekte, terwijl anderen, met goed gevolg, gedurende de ziekte, Haarlemmerolie door ’t voedsel hebben 

gemengd. 

+ Smilde, 20 Nov. Gewone scheepsturf kost hier pl.m. f 0,50 de stok; blaauwe f 1,00; terwijl, naar men 

ons verzekert, er te Appelscha, in de onmiddelijke nabijheid van hier, voor eerstgenoemden f 1,00 en 

voor de blaauwe f 2,50 wordt betaald. Van waar dit aanmerkelijk verschil? Zou die hatelijke “dam” er 

ook  voor een gedeelte debet aan zijn? Iedereen schijnt die dam in den weg te zitten en toch blijft hij er 

maar. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 1865 
 
Men verlangt te Smilde 

tegen f 30,- ’s jaars, eene tweede MEID, om dadelijk of later in dienst te treden, tot hulp in de huiselijke 

werkzaamheden en om verder NAAIWERK en wat daarop betrekking heeft, te verrigten. Adres, franco 

brieven, lett. B, met overlegging van getuigschriften of aanduiding waar informatiën te bekomen zijn, 

Bureau der Asser Courant te Assen. 


