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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 DECEMBER 1871

+ Smilde, 20 Dec. Naar wij vernemen, is de persoon L.B. alhier, die met een pokkenlijder in
aanraking is geweest, ook door deze ziekte aangetast en daaraan overleden. Hij was zoo men wil voor
jaren gevaccineerd. De andere door pokken aangetaste personen zijn weder aan de beterhand. De
verordeningen tegen het verspreiden van besmettelijke ziekten worden in deze gemeente streng
gehandhaafd en men mag hopen, dat er geene nieuwe gevallen zullen voorkomen.
Gevoelig voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden onzer geliefde zuster J.G.W.
TIMMERMAN, laatst weduwe van wijlen, Oud-kapitein en Burgemeester te Smilde, betuigen wij onzen
hartelijken DANK.
Smilde 19 Dec. 1871
Namens broeder en zusters,
E.J.A. TIMMERMAN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 DECEMBER 1871

+ Smilde, 21 Dec. Naar men verneemt is tengevolge het doorbreken van den dam in de waterleiding
van het Oranjekanaal naar de Molenwijk deze geheel met water gevuld. Ware zulks eenige maanden
vroeger gebeurd, dan zou er thans voor geen tachtig duizend gulden aan turf op de Molenwijk
aanwezig zijn, zooals er nu nog pl.m. staat.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 DECEMBER 1871

+ Smilde, 23 Dec. De vijf leden, die bij de stemming van 14 Nov. jl. tot leden van het kiescollegie
alhier waren benoemd, maar tegen wier benoeming Pieter Bosch gemoedsbezwaren had, omdat zij
niet in de kerk maar in de kerkekamer waren benoemd, en dientengevolge daartegen protest bij het
classicaal bestuur heeft ingezonden, hebben voor die benoeming bedankt ten einde de gemeente voor
verwikkelingen te vrijwaren.
- 26 Dec. Tengevolge het bedanken van den heer K. Smidt als notabel heeft er heden eene stemming
plaats gehad. 126 stembriefjes waren ingekomen waaronder 10 van onwaarde. Van de geldig
uitgebragte stemmen ontving de heer M. de Vroome 85, P. Bosch 27, J. Woltman 5 en nog eenige
personen elk ééne stem; zoodat eerstgenoemde met volstrekte meerderheid is benoemd.
In plaats van den heer C. de Jonge, die voor de benoeming als diaken heeft bedankt, is door kerkeraad
en kiescollegie verkozen de heer Abel Pot.
- Tengevolge een ingediend protest tegen de vorige stemming van vijf leden in het kiescollegie
hebben de toen benoemd zijnde heeren alle bedankt, tengevolge waarvan heden eene nieuwe
stemming heeft plaats gehad. Onder de 106 ingekomen stembriefjes waren 3 van onwaarde. Van de
geldige stemmen ontvingen de heeren J. Roemer 77; Jan Haveman 74; M.A. Hoogerbrugge en H.
Jonker elk 72; C. Fledderus en C.L.A. IJsendijk elk 26; Johs. Drenthen en E.K. Punter elk 24; terwijl
nog eenige personen 2 en ééne stem op zich hadden verenigd; zoodat de vier eerstgenoemde heeren
voor den tijd van vier jaren zijn benoemd.
Ter verkiezing van één lid voor den tijd van drie jaren waren insgelijk 106 stembriefjes ingeleverd,
waaronder 2 in blanco.
Van de geldige stemmen ontving de heer H. Hulst 73, J. Woltman 24, J. Bosma 2 en nog 3 personen
elke eene stem, zoodat de heer H. Hulst voor den tijd van drie jaren is benoemd; zijnde alzoo de vijf
bij de vorige stemming benoemde heeren thans wederom verkozen.

