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WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1879

AAN DEN HEER
M.A. Hoogerbrugge
zullen, niet alleen te Smilde, maar ook in andere gemeenten stemmen worden gegeven voor het
Lidmaatschap der Provinciale Staten.
Als een man, die, wat er ook in Drenthe gebeurt, aandachtig gadeslaat, die de behoeften des Volks
op stoffelijk gebied goed kent, die dat in de Statenzaal weet te zeggen en het ook doen zal – als een
man van jaren en ondervinding zal hij in de Staten op zijne plaats zijn.
Kiest ook hem – gij die stemgerechtigd zijt en kiezen wilt om de zaak en NIET om de persoon of
om de familie.
Kennisgeving
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het eerste
suppletoir (voljaars) schattingskohier der Personele Belasting, dienst 1879/80, door den
Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is
overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op den bij de wet bepaalden
voet te voldoen.
Smilde, 5 Augustus 18789.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1879

Hoogersmilde, 7 Aug. Tot predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier is beroepen de heer K.
Montijn, candidaat voor de heilige dienst te Utrecht.
Op Zaturdag 9 Augustus a.s.,
’s avonds 7 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, mede worden verkocht:
Voor het BURGERLIJK ARMBESTUUR aldaar een kamp ROGGE op de Molenwijk achter het
Werkhuis op de Molenwijk.
Voor HENDRIKUS HAVEMAN bij de Veenhoopsbrug een kamp ERWTEN, zijnde de achtste op zijne
plaats.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Smilde, 7 Aug. Met innige droefheid heeft men hier kennis genomen van den dood van den Wel
Edel Gestrengen heer mr. P. v.d. Veen, die hedenmorgen te Assen is overleden.
Vriendelijk en welwillend jegens iedereen, was hij hier bij rijk en arm bemind; met de meeste
bereidvaardigheid stond hij met raad en daad allen ten dienste, die in eene of andere zaak zijne hulp
behoefden. Met diep leedwezen zag men den heer van der Veen deze gemeente verlaten, die hij
gedurende tal van jaren had bewoond en die hem lief had gekregen als één van die mannen, welke
niet in de eerste plaats het oog op eigen grootheid hebben gevestigd.
Toen Smilde nog in minder gunstige omstandigheden verkeerde en de nood des winters
binnensloop in de woningen van vele arbeidersgezinnen, hielde de heer v.d. Veen nooit zijne hand
en hart gesloten; hij gaf veel, verbazend veel, en hij deed het op eene wijze, die blijk gaf van een
edel gemoed.
Zijne nagedachtenis zal nog lang in gezegende herinnering blijven, ook om het vele, dat hij voor de
welvaart van Smilde heeft gedaan.
Smilde, 7 Aug. Tot ons genoegen kunnen wij meedeelen, dat zich thans voor de betrekking van
tweeden geneesheer alhier, op een salaris van dertienhonderd gulden, twee sollicitanten hebben
aangeven. Wij hopen dat er nu in een groote behoefte zal voorzien worden.

