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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 OCTOBER 1866 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Weldra zal het groote drama der verkiezingsstrijd worden afgespeeld. Wij verheugen ons op te merken, 

dat vooral in ’t gewest onzer inwoning de belangstelling groot en aller gemoederen met deze gewigtige 

aangelegenheid vervuld zijn. 

Wat nu te doen? is eene vraag, die elk regt geaarde vaderlander als het ware op de lippen zweeft. 

En geen wonder! Het hoofd van den Staat, onze geëerbiedigde Koning, noodigt ons immers met 

vaderlijke bewoordingen tot de stembus. 

Versmaden wij die uitnoodiging niet, maar toonen wij, dat we aan de roepstem van den Vorst, dien wij 

beminnen, gaarne gehoor willen geven. Wij moeten dus trachten, vóór alles, eene rustige zuivering te 

bewerkstelligen. Het is onze pligt, als vrije, zelfstandige menschen, daarvoor te zorgen, dat de geest der 

vrijheid, die zich in het leven der volkeren een weg heeft gebaand, nu ook onvervalscht behouden en 

niet langzamerhand tot het oude teruggedrongen worde. Eene nieuwe krachtige geest bezielt de wereld; 

deze nieuwe geest eischt onvermijdelijk nieuwe vormen, met betrekking tot de Staatsrigting en de 

maatschappij; daarom wende dan iedereen zijne krachten aan, om langs wettigen weg die nieuwe 

vormen een weg te banen. 

Laat op 30 Oct. aanstaande in ééns de strijd worden beslist! Bij dien strijd behoort moed en cordaatheid. 

Waren deze het niet, die de Pruisen door middel hunne zündnadelgeweren, op hunne vijanden de zege 

deden behalen? 

Vooruitgang is de leus! Daaraan mede te werken moet ons aller streven, onze innigste begeerte zijn. Het 

is dus onze pligt, naar vertegenwoordigers in ’s Lands vergaderzaal om te zien, die deze leus met hart en 

ziel zijn toegedaan en toegerust met de noodige bekwaamheden, zich het mandaat, hun toevertrouwd, 

waardig toonen. 

Zulke mannen menen wij te vinden in de heeren Mr. L. Oldenhuis Gratama, Raadsheer te Assen, en Mr. 

A. Slingenberg, Notaris te Coevorden. Die heeren durven wij u  innig en in gemoede aanbevelen, als 

zijnde mannen, waarvan wij overtuigd zijn, dat zij zich ten doel stellen bevordering van algemeene 

welvaart. 

Welaan dan! breng op den 30 October met ons als eenige man uwe stemmen op genoemden heeren uit 

en laat u door geene andere aanbeveling, hoe schoon ook voorgesteld, verleiden. 

Smilde, den 26 Oct. 66          Eenige kiezers 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 1866 
 
In de maand December a.s. op tijd en plaats nader te bepalen, zal, ten verzoeke van Mevr. de Wed. 

C.W.E. KIJMMELL te Smilde, in het openbaar 

worden verkocht, 

Eene OPENE PRAAM genaamd DE HOOP, groot 23 ton,, met VOLLEDIGEN INVENTARIS, thans bevaren 

wordende door DRIES VAN DER BELT. 

Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Nader informatiën met franco brieven bij den ondergeteekende.  

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 
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ZATURDAG 3 NOVEMBER 1866 
 
+ Smilde, 2 Nov. Gisteren verkeerde het zoontje van G.W., alhier, in levensgevaar. Eenige planken, 

waren, in de nabijheid van de Pieter Hummelenbrug, boven ’t water gelegd, als voorbereiding voor ’t 

inheijen van een paar palen. Op een tijd, dat de werklieden niet tegenwoordig waren, beklom 

bovengenoemd kind die planken en viel er af. Ware het niet H.F., welke toevallig daar in de nabijheid 

was, toegeschoten om het drijvend kind te redden, het zou welligt verdronken zijn. 


