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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1872 
 
+ Smilde, 11 Sept. Onze najaarsmarkt, heden gehouden, was niet ruim van vee voorzien, en de 

handel niet buitengewoon vlug. Koeijen golden van f 80 tot f 162, jongbeesten van f 50 tot f 120, 

jonge varkens (oude hebben we niet ontdekt) van f 6 tot f 24, Fr. schapen van f 14  tot f 25, lammeren 

van f 8 tot  f 12, Dr. schapen van f 4 tot f 10, geiten van f 7 tot f 14. jonge geiten van f 4 tot f 6. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 SEPTEMBER 1872 
 
+ Smilde, 13 Sept. Van goederhand verneemt men, dat de heer N.E. Servatius, in de 

Raadsvergadering van den 7den j.l. met algemeene stemmen tot wethouder herbenoemd, die 

benoeming niet heeft aangenomen. 

Zonder weêrga! 

De ondergeteekende slagt aanstaanden Zondag eene buitewoon vette KOE. Verzoekt gunst.  

Smilde, 13 September 1872.       N. VAN DAM. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 SEPTEMBER 1872 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1872 
 

Smilde. 

In de maand November eerstkomende zal te Smilde publiek worden verkocht: 

Het van ouds bekende, goed beklante 

Logement 

de Nieuwe Veenhoop 

te Smilde, staande aldaar aan de hoofdvaart en den straatweg, thans bewoond door den Stal- en 

Logementhouder H. HOMAN. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 17 Sept. Tegenwoordig de hh.: Servatius, v.d. Veen, van Veen, Wind, Joffers, Hoogerbrugge, 

Wessemius, Fledderus, Homan en de voorzitter. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd, waarna plaats heeft: 

1. Installatie  van het nieuwbenoemd raadslid mr. A. de Ruijter de Wildt. 

De heer Homan neemt de voorzitterstoel in en laat den nieuwbenoemde de voorgeschreven eeden 

afleggen, waarna  deze het presidium weder aanvaard. 

2.  Benoeming van een wethouder. 

De voorzitter benoemt de leden mr. P. van der Veen en H. van Veen als stemopnemers. 

bij ’t openen der briefjes bleek het, dat stemmen waren uitgebragt op de heeren: H. van Veen, 

Fledderus, Servatius en Hoogerbrugge en één in blanco. 

Bij de tweede stemming bekwamen de heeren H. van Veen en Servatius de meeste stemmen. 

Bij herstemming tusschen de heeren H. van Veen N.E. Servatius bekwamen beide 5 stemmen en daar 

de heer H. van Veen de oudste was, was deze alzoo benoemd. 

De voorzitter gaf evenwel te kennen, dat er bij de herstemming iets over ’t hoofd was gezien, 

namelijk  dat de heeren H. van Veen en N.E. Servatius geen deel aan de herstemming hadden mogen 

nemen, en dat daarom de benoeming onwettig was. 

Daarna had er een tweede herstemming plaats, waar bij de heer Servatius 5 en de heer H. van Veen 3 

stemmen verkreeg. 

Alzoo was de heer N.E. Servatius benoemd tot wethouder, welke betrekking door hem werd 

aangenomen. 

Nadat de heer Wind den voorzitter gevraagd had, of de raadsverslagen in de Drentsche Courant 

officieel of officieus waren gaf de voorzitter te kennen, dat zij niet officieel waren en ook niet van de 

zijde der secretarie als officieus konden aangemerkt worden. 

De voorzitter sloot daarmede de vergadering. 


