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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 JANUARIJ 1857 
 
Hoogersmilde, 19 Jan. Gisteren avond omstreeks acht uur komt hier de dienstmaagd van de heeren van 

J. en S., vergezeld van haren broeder, langs den straatweg wandelen. Eenige schreden van den Pieter 
Hummelenbrug wijst het meisje haren broeder iets in het water, of liever in het ijs. Haar broeder ziet het 

ook en zij vragen of daar iemand in het ijs zit, en tot tweemalen toe krijgen zij ten antwoord: “ja”. – 

Oogenblikkelijk snellen zij naar het naastbij zijnde huis, en dadelijk is daarna de buurt bij elkander met 
lantaarns, touwen, ladders enz.; maar nergens kan men een drenkeling vinden. In de nabijheid der brug 

en midden in de vaart was ’t ijs ontdooid; maar daar waar nog ijs was, droeg het geene of ten minste 

naauw merkbare teekenen van verbrijzeling. Heden morgen heeft men het ijs in de nabijheid der brug 

aan stukken geslagen, en doordien het Veeneschut stroomde en de ijsschotsen aanstonds wegdreven, 
begon men dadelijk naar den drenkeling te visschen; dit werd te drukker gedaan omtrent de middag, 

toen zich ’t gerucht verspreidde dat er een persoon, welke bij een landbouwer op de Wolvenberg diende, 

vermist werd. Doch toen het later bekend werd, dat deze persoon weder was teruggekeerd, heeft men 
eindelijk het onderzoek gestaakt, en hoopt men alzoo, dat de bovenbedoelde meid en haar broeder 

verkeerd zullen gezien hebben. 

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag den  26 Januarij aanstaande, des avonds te zes 

uur, in de NIEUWE VEENHOOP bij A. LUXWOLDA in het openbaar verkoopen: 
EEN TJALKSCHIP, 

goed 47 tonnen met ZEIL en TREIL, zoodanig als die tot heden door den eigenaar JACOB WESSEMIUS is 

bevaren geworden, en liggende in de nabijheid van J.H. WIND te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 JANUARIJ 1857 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Geachte Medekiezers!       Hoogersmilde, 28 Januarij 

Aanstaande Vrijdag den 30 dezer, kunt gij uwe stemmen uitbrengen tot het verkiezen van een lid van 

den Gemeenteraad. Wij hebben ons vereenigd, onze stem alsdan uit te brengen op 
JAKOB JANS BRUGGINK 

van Hoogersmilde. Opdat onze keuze eenparig zij, verzoeken wij u ook uwe stem dien persoon te geven. 

       Eenige kiezers van Hoogersmilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 FEBRUARIJ 1857 
 
Smilde, 31 Jan. Heden is bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes ter verkiezing van een lid 

van den gemeenteraad, gebleken, dat er waren ingekomen 38 briefjes, waaronder 1 in blanco. Van deze 

had ontvangen J.IJ. Nuis 18, P.J.L. Eekhout 12, J.P. Hatzman 11, J.J. Bruggink 5, P. Wessemius 4 

stemmen; terwijl nog verschillende personen 2 stemmen en eene menigte 1 stem hadden bekomen; 

zoodat tusschen de twee eerstgenoemden eene herstemming moet plaats hebben. 

EEN ONGEHUWDE KNECHT, 

voorzien van getuigschriften van zedelijk gedrag, die den LANDBOUWARBEID verstaat, goed kan rijden en geschikt 

is voor HUISWERK, wordt gevraagd, op 1e Mei, bij Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 

BIJ GOED WEER EN IJS 

gedenkt de kastelein H. RONNER in de Veenhoop te Smilde, op Vrijdag den 6 dezer te laten VER- 

HARDRIJDEN 

OP SCHAATSEN, 

een gouden voorwerp tot PRIJS en een zilveren tot PREMIE. 

Tot deze HARDRIJDERIJ zullen geen personen worden toegelaten, dan die in de Provincie Drenthe wonen. 
Aangifte des morgen om 10 uur, ten huize van H. RONNER voornoemd. 

Smilde, 2 Februarij 1857       H. RONNER 


