PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG, 17 OCTOBER 1851

Smilde, 14 Oct. Gisteren heeft hier de herstemming tusschen de heeren M. de Haan en J.L. Wolters
plaats gehad. Heden is bij de opening der stembiljetten gebleken, dat de heer Marten de Haan 56 en
de heer Jan Lucas Wolters 39 stemmen had bekomen: zoodat eerstgenoemde tot lid van den
Gemeenteraad is benoemd. 95 geldende stembiljetten waren ingekomen, één in blanco.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 21 OCTOBER 1851

Smilde, 17 Oct. Ten gevolge van het bedanken van den heer W. de Vroome als lid van den
Gemeenteraad, heeft hier gisteren eene vrije verkiezing voor een lid plaats gehad. Bij de opening der
stembriefjes van heden is gebleken dat J. Beijnema 34, J.L. Wolters 15, J. Nuis 4, J. Joffers 4, H.
Wolda 3, C. Blinken 2 stemmen en eenige andere personen elk eene stem hebben ontvangen. Er
moet alzoo een herstemming tusschen J. Beijnema en J.L. Wolters plaats hebben. Er waren
ingekomen 69 stembiljetten, waaronder 1 in blanco.
Smilde, 18 Oct. Aangenaam is ’t om te kunnen berigten, dat het muziekgezelschap te Assen, onder
de leiding van zijne kapelmeester M.M. Engers op aanstaanden donderdag, ’s avonds 7 uur ten huize
van den logementhouder Wind een concert zal geven. Daar wij zelden van dien aard hier mogen
hooren, verwachten we een talrijk publiek, te meer daar de entrée zeer billijk gesteld zal worden.
Smilde, 19 Oct. Als een bewijs van hoe groot het belang van het beboekweiten den hooge veenen
hier en in den omtrek is, moge dienen dat j.l. donderdag alleen uit deze gemeente op de markt te
Meppel is aangevoerd 1000 mudden veenboekweit, die per mud ten 4 ½ gulden verkocht, eene
waarde hadden van f. 4500.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG, 31 OCTOBER 1851

Aan den ijver van den Burgemeester der gemeente Odoorn, den heer Mr. S. Hellinga Tonckens, is
het mogen gelukken, op 27 dezer te arresteren den persoon van Berend Krom, woonachtig te
Smilde, tegen wien op 15 Aug. jl. een bevel tot gevangenneming werd verleend, ter zake, dat hij in
den nacht van 13 op 14 Julij l.l. in een land van Gerrit Bakker te Smilde de aldaar grazende koeijen
arglistig had gemolken en zich de melk had toegeëigend.
Smilde, 29 Oct. Gister heeft hier nog eene herstemming tusschen de heeren J. Bijnema en J.L.
Wolters plaats gehad. Heden bij de opening der stembriefjes is gebleken, dat Bijnema 49 en Wolters
29 stemmen had bekomen, zoodat eerstgenoemde tot lid van den gemeenteraad is benoemd, die nu
alzoo voltallig is. Er waren ingekomen 83 stembiljetten, waarvan 5 van onwaarde zijn verklaard.
Onze gemeenteraad bestaat nu uit de heeren (alphab.) H. Bakker, K.L. Boer, J. Bijnema, M. de
Haan, B. Jonker, C.W.E. Kijmmell, H. Sickens, E. Tonckens, H. van Veen, Mr. P. v.d. Veen en H. de
Vroome.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG, 11 NOVEMBER 1851
De Notaris Mr. W.O. Servatius te Dwingelo, zal, op vrijdag den 21 November ek., des avonds te 5 uren, ten
huize van J. Hatzmann, Kastelein te Hoogersmilde, bij INZATE, en op nader te bepalen dag en uur, bij
PALMSLAG publiek verkoopen:
1e Ten verzoeke van Mevrouw de weduwe en Erven van wijlen den heer Johannes Hatzmann een HUIS en
ERF, thans door voornoemde J. Hatzmann bewoond benevens een TUIN en eenige perceelen WEI- en
BOUWLAND, alles staande en gelegen te Hoogersmilde, en ruim 3 ½ bunders HOOILAND in het
Hijkervorrelveen, gemeente Beilen, en
2e ten verzoeke van A.P. Hummel, Grutter de Hoogersmilde, een HUIS, ERF en TUIN staande en gelegen te
Smilde, thans in gebruik bij en bewoond door den Blaauwverwer H. Heuijer.

