
blad 1863r 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 AUGUSTUS 1863 
 
Op Dingsdag den 18den Augustus 1863, ’s middags te 3 uur, publieke verkoop van 50 vijmen ROGGE, 

staande op het land tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk in het 3
de

 blok N.W. der Hoofdvaart te 

Smilde, ten verzoeke van den Heer E. TONCKENS aldaar.    Notaris H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1863 
 
+ Smilde, 19 Aug. Tengevolge het bedanken van den heer Eekhout, heeft gisteren eene verkiezing van 

een lid voor den gemeenteraad plaats gehad. Heden bij de opening der stembriefjes bleek, dat er 98 

stemmen waren uitgebragt. Hiervan hebben bekomen de heeren N.E. Servatius 38, J.P. Hatzmann 29, J. 
Joffers 13, E.R. Homan 12, K. Fernhout 4 stemmen; terwijl H. Sickens en J. Roemer elk 1 stem 

bekwamen, zodat tusschen beide eerstgenoemde eene herstemming moet plaats hebben. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 25 AUGUSTUS 1863 
 
+ Smilde, 21 Aug. Als iets voorzeker tot de zeldzaamste zeldzaamheden behoorende, kunnen we van 
hier berigten, dat twee pereboomen, staande in de tuin van J.W. de Vries alhier, dit voorjaar tamelijk 

hebben gebloeid en ook behoorlijk van vruchten zijn voorzien; maar daarenboven, aan dezen zomer 

geschotene takken, wederom hebben gebloeid, tengevolge waarvan deze takken thans met peren ter 

grootte van een mansduim prijken. Het zijn zoogenaamde winter-suikerperen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 29 AUGUSTUS 1863 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Kiezers te Hijkersmilde, Kloosterveen en Bovensmilde! 

Wanneer gij bij de aanstaande verkiezing tot een lid van den Gemeenteraad stemmen gaat, verzoeken 
wij U, om uwe stemmen niet uit te brengen op Jan Hatzmann, ofschoon deze in dit gedeelte der 

gemeente woont. 

Breng uwe stem uit op den heer N.E. Servatius. Wij zijn met Servatius bekend van wege de betrekking 
die hij bekleedt en die ieder in de gelegenheid stelt, om hem te achten als een beschaafd, onbesproken en 

onafhankelijk man, toegerust met kennis, om over de belangen der gemeente te kunnen oordeelen. Met 

Hatzmann zijn we ook bekend, en wij hebben zeer goed redenen om u te raden: kiest hem niet, maar 

brengt, in ’t belang van u zelven en van ons, uwe stem uit op den heer N.E. Servatius. 

       Eenige ingezetenen van Hoogersmilde 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1863 
 
+ Smilde, 1 Sept. Gisteren heeft hier de herstemming tusschen de heeren N.E. Servatius en J.P. 

Hatzmann plaats gehad. Er zijn 104 stemmen uitgebragt, en hiervan heeft bekomen J.P. Hatzmann 53 en 

N.E. Servatius 51, zoodat eerstgenoemde tot lid van den Raad is herkozen. 

++ Smilde, 2 Sept. Den 31sten Augustus had alhier het volgend geval plaats. De koopman L… begaf zich met 

gemaakte goederen naar de woning van T… om daar te goed zijnde gelden te ontvangen. T… wilde L… een 
gulden ontkennen, waarop L… zeide: “gij hebt abuis T…, doch ik zal mijne vrouw roepen, die weet het even goed 

als ik.” Toen L… met zijne vrouw kwam, heeft T… hen beide met een tabaksdoos verscheidene slagen toegebragt; 

daarna met een geladen pistool hen gedreigd, waardoor de vrouw, die zich in hoog zwangeren staat  bevindt, van 

schrik en ontsteltenis van zich zelve viel. L… vliedt van ontsteltenis en schrik de deur uit en roept hulp; hij hoort 

echter zijne vrouw en hun kind van 2 jaar, dat zij bij zich had, angstig gillen, ontziet nu geen pistool meer, maar 

vliegt wanhopig de deur binnen, en ontzet zijne vrouw en kind uit de handen van den geweldenaar. 

Geneeskundige hulp is noodig geweest, en de vrouw bevindt zich nog onder geneeskundige behandeling. Eene 

schriftelijke klagte is ingediend en de Justitie heeft de zaak aangetrokken. 


