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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 APRIL 1877 
 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat er een verzoek is 

ingediend door SIMON VAN DAM om vergunning tot het oprigten van een Slagterij en 

Huidenzouterij in het pand wijk C, No. 1097 (kadaster sectie D No. 334) en dat op Dingsdag den 

8sten mei 1877, des voormiddags ten 10 uur, ten Gemeentehuize gelegenheid zal worden gegeven 

om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te 

lichten. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 APRIL 1877 
 

KEURING 

van SPRINGSTIEREN te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat de KEURING van 

SPRINGSTIEREN dit jaar zal worden gehouden bij ’t Gemeentehuis op Donderdag den 3den Mei 

aanstaande, des voormiddags ten elf uur, en herinneren den belanghebbenden, dat aan den houder 

van den bestgekeurden en premiewaardigen STIER zal worden uitgekeerd eene premie van f 25.- en 

aan dien van den daaropvolgende eene premie van f 15.- 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 APRIL 1877 
 
Met verontwaardiging hebben vele kiezers gezien, dat mr. P. van der Veen ter Smilde, naast mr. 

Lucas Oldenhuis Gratama zeker wel een der meest verdienstelijke leden der Provinciale Staten, in 

de kiesvereeniging in ’t Oostermoer met een meerderheid van niet veel meer dan één stem niet 

weder candidaat gesteld en, door de machinaties van een paar volksmenners, door een onbekende 

grootheid vervangen is, daarenboven burgemeester en dus niet onafhankelijk. Er zitten al ja-knikkers 

genoeg in de Provinciale Staten. Wij moeten menschen hebben, die een eigen meening bezitten en 

die ook durven te zeggen. Dus, kiezers! eenparig gestemd op: 

Mr. P. van der Veen te Smilde. 

DE ALGEMEENE KIESVEREENIGING 

SMILDE 

heeft tot CANDIDATEN voor de Provinciale Staten gekozen de Heeren: 

Mr. W. ALINGH te Assen. 

Mr. J.D. DIBBITS te Borger. 

Mr. C.E. KNIPHORST te Zuidlaren. 

Jhr. Mr. P.A.G. DE MILLY te Zuidlaren. 

Mr. H. Pelinck te Assen. 

Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo. 

Mr. H.H.A. SLUIS te Assen. 

C.L. VAN IJSENDIJK te Smilde 

(schoonzoon van het lid dat bedankt heeft). 

Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 

Namens het Bestuur, 

PRINS, Secretaris. 


