
blad 1866g 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 19 MEI 1866 
 
+ Smilde, 16 mei. Men verneemt, dat de heer W. d’Ancona, hoofdonderwijzer in de bijzondere school 

alhier, als zoodanig is benoemd te Maasland in Zuidholland. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 MEI 1866 
 
+ Smilde, 19 mei. Gisteren heeft hier eene stemming plaats voor een  lid van den Gemeenteraad plaats 

gehad. Twee en negentig briefjes, waaronder geene van onwaarde, zijn er ingeleverd. Hiervan 

bekwamen de heeren P. Wessemius en E.R. Homan elk 41 stemmen, terwijl de overige 10 stemmen op 

zeven personen waren uitgebragt. Tusschen bovengenoemde heeren moet alzoo eene herstemming plaats 

hebben. 

+ Heden voormiddag zag N. Magnus iets in de vaart spartelen, dat bij nader bezien een kind bleek te 

zijn. Dadelijk schoot hij toe en redde een knaapje van ruim drie jaren van een waarschijnlijken dood. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 MEI 1866 
 
+ Hooger-Smilde, 24 Mei. Heden nacht om half twaalf, ontstond er brand in het huis van Jan Hatzman 

te Hooger-Smilde. De vader van het gezin, die weduwnaar is, was naar de gemeenteraadsvergadering – 

hij is lid van den raad – en nog niet weder te huis. De oudste zoon had echter zooveel  tegenwoordigheid 

van geest, zijne broeders en zusters te redden; doch meer te behouden, was onmogelijk, wijl bij het halen 

van een  zijner zusjes, de vlammen reeds om hem heen sloegen. De levende have, bestaande in twee 

koeijen, een paard en een der schapen zijn in den brand omgekomen. Gelukkig dat de wind de vlammen 

van het naastbijzijnde huis deed afslaan; door het natmaken van het stroodak, kon men dit behouden. De 

oorzaak van den brand, die in het achterhuis ontstaan is, weet men niet. Naar wij vernemen, is het 

verbrande tegen brandschade verzekerd. – Het ware te wenschen, dat ook dit deeel der gemeente eene 

brandspuit hadden. Als we ons wel herinneren, is dit de vierde maal, dat er in deze gemeente brand 

geweest is binnen den tijd van elf maanden. 

Medekiezers in Drenthe! 

Weldra roept ons wederom de stembus, om een LID voor de TWEEDE KAMER te kiezen. Het bezit van 

dat lidmaatschap is niet erfelijk en eene herbenoeming zoude alligt tot slaperigheid leiden. – Een man te 

kiezen, begaafd met uitgebreide kennis, met een voortvarend karakter en onvermoeid streven om nuttig 

te zijn, dat is onze roeping, en juist deze eigenschappen vinden wij in den Heer Mr. L. OLDENHUIS 

GRATAMA. 

Brengt dus met ons op dien Heer uwe stem uit. 

Smilde den 24 Mei 1866       EENIGE KIEZERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 29 MEI 1866 
 
+ Smilde, 23 Mei. Toen de vrouw van J.S. gisteren avond naar bed wilde gaan en eene kous uit had, 

wreef zij het ontblootte been, met dat ongelukkige gevolg, dat het begon te bloeden, en zoo erg werd, 

dat, toen geneeskundige hulp kwam, zij, ja nog leefde, maar toch binnen weinige oogenblikken een lijk 

was. Waarschijnlijk is er een ader gesprongen. Zij was pl.m. 34 jaren oud en laat een man met drie nog 

jonge kinderen na. 


