blad 1871l
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 25 APRIL 1871

+ Smilde, 23 April. Heden had hier voor de eerste maal de gecombineerde vergadering van
kerkvoogden en notabelen in ’t openbaar plaats. De president kerkvoogd de heer M.A. Hoogerbrugge
opende met een zeer gepast woord de vergadering. Vervolgens werden de rekeningen over 1869 en
1870 ter tafel gebragt en aan notabelen ter inzage overgegeven. De begrooting over 1871 kon nog niet
worden aangeboden. Er werd eene commissie van vijf personen voor kwestieuze zaken (geschillen
tusschen kerkvoogden en notabelen) benoemd. Hiertoe werden in twee vrije stemmingen verkozen de
heeren: H. Hulst, G. ten Oever, W. Jonkman , A. Hoogeveen en H. Jonker.
Overgaande tot het maken van een rooster van aftreding voor de notabelen werd door ’t lot bepaald dat
in 1872 moeten aftreden de heeren: J. Woltman, J. de Vries en W.F. Jonkers; in 1873 J. Jansen, K. Smid
en A. Boxen; in 1874 A. Spijkman, F. Strik en B. Homan, en in 1875 H. Boonstra, A. Naber en J. H.
Kijmmell.
Hiermede was het werk der agenda afgeloopen en werd de vergadering door de voorzitter gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 29 APRIL 1871

+ Smilde, 27 April. Gister hield de kiesvereeniging “Koning, Bijbel en Vaderland” eene algemeene
vergadering, waarin met algemeene stemmen werd besloten, dat het in vervolg deze vereeniging zich
alleen op kerkelijk gebied zal blijven bewegen. Men rigtte na het nemen van dat besluit dadelijk eene
kiesvereeniging op onder de naam van “Nederland en Oranje”, waarvan ieder lid kan worden die de
Christelijke historische rigting is toegedaan en het stemregt bezit.
+ Smilde, 28 April. Verheugde men zich dat tengevolge de krachtige maatregelen van den
burgemeester, toen een schipper van elders hier aan de pokken leed, de verspreiding der ziekte was te
keer gegaan, thans helaas! is andermaal die ziekte ten huize van den geneesheer J. Wijgchel alhier, bij
iemand die bij hem verblijf houdt, uitgebroken. Ook nu weer zullen zeker door het bestuur maatregelen
genomen worden, om eene mogelijke verspreiding der ziekte te verhinderen.
DE KIESVEREENIGING
Nederland en Oranje
TE SMILDE!
VERGADERING op MAANDAG 1 MEI 1871, ’s avonds te 7 uren, ten huize van den Heer J.H. WIND, ter
VERKIEZING van Candidaten door het lidmaatschap der Provinciale Staten, tot het aannemen van
nieuwe leden en tot het kiezen van een Bestuur.
Smilde, 28 April 1871.
Namens de Vereeniging
NEDERLAND EN ORANJE.
Smilde.
Ten gevolge de heerschende POKKEN-EPIDEMIE zullen op de JAARMARKT te SMILDE, Woensdag den
10den Mei e.k.,
geene Tenten, Kramen,
Stallen en dergelijk worden toegelaten uit andere gemeenten.
Ook zullen Muziekanten, Liedjeszangers, Kunstenaars, en dergelijke personen ten strengste worden
geweerd.
Smilde, 27 April 1871.
De Burgemeester te Smilde,
A. DE RUIJTER DE WILDT.

