
 

 

 

blad 1861s 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 JULIJ 1861 
 
+ Smilde, 17 Julij. Heden bleek bij de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes ter verkiezing 

van vier leden van den Gemeenteraad, dat er waren ingekomen 89 stembiljetten, van onwaarde geene. 
Hiervan heeft bekomen B. Jonker 52, H. van Veen 42, J. Bijnema 36, J. Joffers 30, alle aftredende 

leden en J. Drenthen 29, C. Fledderus 24, W. van Riesen 22 stemmen, zoodat B. Jonker de volstrekte 

meerderheid heeft bekomen en over de zes anderen eene herstemming moet plaats hebben. Buiten 
deze heeft N.E. Servatius 21, E. Homan 15, A.J.C. Tellegen 14, J. H. Kijmmell 5 en nog eenige 3, 2 en 

1 stem bekomen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 JULIJ 1861 
 

HANDLIGTING. 

Blijkens acte van het kantongerecht, zitting houdende te Assen, provincie Drenthe, van den 18 Julij 
1861, heeft  Mejufvrouw AALTJE WIND, Weduwe HENDRIK DE VROOME, Winkeliersche te Boven-

Smilde, gemeente Smilde, aan haren 19jarigen zoon MATTHIJS DE VROOME verleend HANDLIGTING 

en zulks tot de geheele ontvangst, de uitgaaf van en de beschikking over zijne inkomsten, gelijk mede 
tot het bedrijven van nering en handel en het aangaan van alle verbindtenissen, daartoe betrekkelijk en 

speciaal tot het waarnemen van een beurtveer tusschen de gemeenten Smilde en Groningen, vice 

versa. 

        De Griffier van het Kantongeregt,  

         Mr. B. OOSTING 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 23 JULIJ 1861 
 
+ Bovensmilde, 22 Julij. Op Zondag den 28 dezer zal hier, in de morgengodsdienstoefening de 

bevestiging plaats hebben van onzen beroepen leeraar T. Buiter, door den WelEerw. heer Mensinga, 

emeritus Predikant te Zuidlaren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 JULIJ 1861 
 
+ Smilde, 24 Julij. Gisteren reden J. v. D.  en zijne vrouw, van een familiebezoek naar huis. Te 

Hoogersmilde komende, schrikt het paard voor een aldaar staand voer hooi en het geschreeuw van een 

jongen en gaat op hol. Als door een wonder komt v. D. ongedeerd uit de chais en het paard loopt op 

eene herberg aan. Hier komt  het een weinig in bedaring, van welke de vrouw gebruik maakt, ook uit 
de Chais te komen; doch naauwelijks is zij er uit, of het paard gaat weer door, de chais valt om, 

waardoor ook het paard van de beenen geraakt, tegen eenen boom aanvalt en drie ribben breekt. 

Heden morgen is het aan de gevolgen van dier val gestorven, de chais is bijna uit elkander gevlogen. 

Man en vrouw zijn evenwel tot elke verwondering, er met den schrik afgekomen. 


