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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1863 
 
+ Hoogersmilde, 11 Aug. Gisteren had alhier  de stemming plaats door manslidmaten ter vervulling 
der predikantsvacature. Er werden uitgebragt 56 stemmen en wel op den Candidaat R. Beunk van 

Deventer 28, op den Candidaat Goedhuis van Groningen 15 en op den Candidaat Cremer van 

Groningen 13 stemmen. De eerstgenoemde is alzoo tot herder en leeraar dezer gemeente beroepen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 AUGUSTUS 1863 
 
+ Smilde, 14 Aug. Gisteren kwamen twee broeders J.R. en T.R. bij den zilversmid P. van Rijnbach, 
om notaboekjes te koopen, en booden twee gouden oorbellen ter verkoop aan. Uit het koopen van 

zulke dure notaboekjes en het ter verkoop aanbieden van twee gouden oorbellen door zulke jongens, 

kreeg men terstond kwaad vermoeden, en, terwijl men voorwendde, dat men de sleutels niet kon 
vinden – om tijd te winnen – werd de veldwachter Klaassens gehaald. Ongelukkig zagen ze dien 

aankomen en terstond kozen ze beide het hazepad, d’een voor-, d’ander achteruit. De een werd 

evenwel dadelijk door den veldwachter gepakt, en de ander, die zich in eene drooge sloot dacht te 

verschuilen, werd ook spoedig met behulp van eenige burgers ontdekt en insgelijks in verzekerde 
bewaring opgenomen. Hebben wij vroeger wel eens vermeld, de activiteit onzer veldwachters, zoowel 

van van Driesen als van Klaassens, ook nu  is ons zulks wederom gebleken en wij verheugen ons, dit 

ter eere van hen te kunnen berigten. Bij onderzoek is gebleken, dat de oorbellen ter gelegenheid van 
het bergfeest  te Appelscha aldaar waren gestolen, niet op het feest, maar uit een kabinet, terwijl de 

bewoners naar het bergfeest waren, en dat de oudste drie en een half en de jongste drie jaren reeds in 

de gevangenis hebben doorgebragt. Naar we vernemen zijn ze 18 en 16 jaren ouden en woonen te 

Bovensmilde. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

Vergun ons deze enkele regels te plaatsen. Het is nu 14 dagen geleden, dat er bij ons eene 
herstemming heeft plaats gehad. Bij die gelegenheid heeft de WelEd. heer N.E. Servatius, 

Rijksontvanger te dezer plaatse, 72 van de 148 uitgebragte stemmen verkregen; hij zou dus lid van den 

Raad geweest zijn, als de heer Eekhout vroeger had bedankt. Thans zijn wij zoo vrij, om aan alle de 
kiezers te Smilde te verzoeken, om nog eens hunne stem uit te brengen op den heer N.E. Servatius, 

Rijksontvanger, een man, die met regt tot lid van den Raad mag  aanbevolen worden. 

Niet alleen wij, maar alle de Smildinger ingezetenen, die ZEd. kennen, zullen met ons instemmen, dat 

hij de aanbeveling tot lid van den Raad waard is. Om geen verkeerd raadslid te krijgen, hebben wij 
nog eens de vrijheid genomen, om nogmaals ZEd. als candidaat voor te stellen. 

Ja, van hem kunnen wij verwachten, dat bewaarheid zal worden het gezegde van Koning Salomo: 

“Een verstandig man, goede raad.” 

Smilde, 13 Augustus 1863        Een aantal Kiezers 

Ik ben een boerenvend, 

Die geen Thalen kent, 

Maar toch kan ik het niet laoten 
KYZERS dou nou net als ik,  

En stem nou maor op 

N.E. SERVATIUS, ontvanger. 
Smilde den 14 Augustus 1863      EEN KIEZER 

 

KIEZERS DER GEMEENTE SMILDE! 

Voor den derde maal zult gij aanstaande Dingsdag uwe schreden  naar het stembureau rigten, dar er, 

door het bedanken van den Heer EEKHOUT, wederom een NIEUW LID IN DEN GEMEENTERAAD moet 
gekozen worden; het is niet de Grondwet, maar eigenbelang dat u gebiedt, om toe te zien, op wien gij 

uwe stemmen uitbrengt; wij verzoeken u, kiest met ons een man, dien het ware belang der gemeente 

ter harte gaat en niet J.P. HATZMANN, te meer, daar zulks te vergeefs zou zijn, terwijl de persoon zelf 
gezegd heeft, dat hij met de nieuwe ingekozen leden liever geen zitting wilde houden. 

          EENIGE KIEZERS 


