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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 NOVEMBER 1871

+ Smilde, 18 Nov. - Naar men verneemt is er tegen de voor eenige dagen gehouden verkiezing van
gemagtigden in het Kiescollegie te Kloosterveen en Hijkersmilde protest aangeteekend, op grond: 1e.
dat de stembilletten te laat zouden zijn bezorgd; 2e. dat de inlevering der stembilletten op een andere
plaats dan aangewezen was zou geschied zijn; en 3e. dat de stemmen - men zegt 23 - op J. Haveman
uitgebragt aan Jan Haveman zijn toegekend, terwijl Jacob Haveman ook stemmen verkreeg. Met
belangstelling ziet men den uitslag tegemoet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 NOVEMBER 1871

Onteigening.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente SMILDE,
Gelet op art. 69 en 72, laatste alinea der Wet van 28 augustus 1851 (Staatsblad no. 125);
Gezien eene schriftelijke verklaring van den Heer Dr. D.H. FLEDDERUS, med. et art. obst. doct.,
wonende te Smilde, daarbij als noodzakelijk aanbevelende, dat er nog GOEDEREN, bestaande in door
Pokziekete besmette Kleederen, Beddegoed enz. behoorende aan het minderjarige kind van REINDER
VOS te Smilde, worden vernietigd door verbranding;
Overwegende, dat ten huize van wijlen REINDER VOS voormeld zich reeds twee gevallen van de
genoemde ziekte hebben voorgedaan, beide met spoedigen doodelijken afloop, terwijl zich nog twee
gevallen van pokziekte hebben voorgedaan bij hen, die met dit huisgezin in aanraking zijn geweest, en
zulks bij gevaccineerde personen;
Overwegende, dat dus de aanbevolene maatregelen mogen geacht worden noodzakelijk te zijn, daar
den ziekte te Smilde een kwaadaardig karakter dreigt aan te nemen, en hier dus mag geacht worden
sprake te zijn van een zeer dringend geval;
Besluiten:
De GOEDEREN, bestaande in Kleederen, Beddegoed enz. waarmee de zieken in aanraking zijn
geweest, tot stuiting van den voortgang der besmettelijke pokziekte te onteigenen en te vernietigen
door verbranding;
Hiervan, ingevolge de bepalingen van meergemelde Wet, kennis te geven aan Heeren Gedeputeerde
Staten der Provincie Drenthe, met verzoek te willen bevorderen, dat de door het Gemeentebestuur in
dezen voorgeschoten gelden, vanwege het rijk, op grond van het laatste lid van art. 74 van
meergemelde Wet, worden gerestitueerd.
En zal dit besluit op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis zal worden gebragt en geplaatst in de
eerstvolgende Provinciale Drentsche en Asser Courant.
Smilde, 21 November 1871.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, DE RUIJTER DE WILDT.
De Secretaris, H. BAKKER.
, ASSER COURANT
PROVINCIALE DRENTSCHE en
ZATURDAG 25 NOVEMBER 1871

+ Smilde, 23 Nov. Heden is door den Raad dezer gemeente bij acclamatie met ingang van 1 December
e.k. tot hulponderwijzer te Hijkersmilde benoemd de heer F.P. Keiner, thans wonende in de gemeente
Norg.
In dezelfde Raadsvergadering zijn tengevolge de met 1 Januarij periodieke aftreding van de hh. P.J.L.
Eekhout en mr. L. Kijmmell als leden van het burgerlijk armbestuur alhier, herbenoemd de heer mr. L.
Kijmmell; en benoemd de heer H.C. Prins alhier.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 NOVEMBER 1871

+ Smilde, 24 Nov. Met primo Jan. 72 moeten als ouderlingen aftreden de heeren Hk. Boonstra en Hk.
Wesseling en als diaken de heeren B. Spijkman en P. Bosch. Als ouderling is herbenoemd de heer Hk.
Boonstra en benoemd de heer M.A. Hoogerbrugge en als diaken herbenoemd de heer B. Spijkman en
benoemd de heer C. de Jonge.

