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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 MEI 1880 
 

Bij akte, den 24sten April 1880 voor den Notaris ADOLPH JOHANNES CORNELIS TELLEGEN, ter 

standplaats de Smilde, verleden, is na Koninklijke Bewilliging opgerigt eene naamlooze 

Vennootschap onder den naam van: 

Stoombootmaatschappij “Smilde”, 

tot het exploiteren van een STOOMBOOTDIENST voor het vervoer van PERSONEN en GOEDEREN, 

waarvan de zetel van het bestuur is gevestigd te Smilde. Geplaatst in de Staats-Courant van den 

25sten Mei 1880 no. 121; geschiedende deze afkondiging overeenkomstig art. 38 derde alinea van 

het Wetboek van Koophandel. 

 

Op Vrijdag 4 Junij a.s., 

namiddags 2 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer P. VAN DER WEST bij de 

Grietmansbrug te Smilde, worden verkocht: 

2 PAARDEN, 

waaronder een mak bereden Chaispaard en een zwart 3jarig Ruinpaard, 2 KOEIJEN, 1 

UTRECHTSE WAGEN, 1 BOERENWAGEN, PAARDENTUIG, PLOEG, eene groote partij MEST, een 

TURFBOK en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

ASSEN, 26 Mei. 

Voor de herstemming ter verkiezing van een lid der Prov. Staten van Drenthe in het 

hoofdkiesdistrict Assen, tussen de heeren M.A. Hoogerbrugge te Smilde en R. Abbingh Alingh te 

Gasselterboerveen, zijn gister uitgebragt 806 stemmen, waarvan 9 ongeldig; volstrekte meerderheid 

alzoo 399. 

De heer Hoogerbrugge verkreeg 426 stemmen, 

de heer Abbingh Alingh 371 stemmen, 

zoodat tot lid der Prov. Staten is verkozen de heer  

M.A. Hoogerbugge te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 MEI 1880 
 

Smilde, 27 Mei. “Waarom van zoovele gebouwen de driekleur uitgestoken?” zoo vroeg hier gister 

een enkele, die niet op de hoogte van zaken scheen te zijn. “Waarom we vlaggen? “  was ’t 

antwoord, “wel, omdat onze Hoogerbrugge gekozen is voor de Provinciale Staten.” Ja zeker, de 

heer H. was gekozen, de vérschrijver had het straks immers berigt en als een loopend vuurtje had die 

heugelijke tijding zich door de gemeente verspreid. Vandaar de blijde gezigten, vandaar die 

algemeene vreugde. Mogt de heer H. nog lang een sieraad van onze gemeente en de provincie beide 

blijven; zijne energie is ons borg, dat hij aan de behandeling der zaken, ons gewest betreffende, een 

werkzaam aandeel zal nemen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 MEI 1880 
 

Smilde, 28 Mei. Ten bewijze dat heidebranden gevaarlijk kan worden, diene, dat gisteravond door 

genoemde oorzaak brand ontstaan is in ’t veen van den heer de Jong aan de Dikke wijk alhier. Door  

de vereende inspanning van vele ingezetenen mogt men de voldoening smaken, na veel moeite het 

vuur te beteugelen. 

Achter ’t Oranjekanaal verbrandde gisteravond mede een perceel turf van de heeren Vos en 

Spiegelaar. ’t vuur uit een zoogenaamde “koele” was hier de oorzaak. 


