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DINGSDAG 27 MEI 1862

INGEZONDEN STUKKEN.
Eenige kiezers zouden gaarne spoedig weten, voor het geval de heer Mr. P. van der Veen tot lid der
Provinciale Staten mogt gekozen worden, of Z.Ed. al dan niet de benoeming aanneemt, ten einde daarnaar
hunne stem te regelen bij de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer. Zij noodigen Z.Ed. daarom
beleefdelijk uit, zich deswege wel intijds te willen verklaren.
Tevens is het gerucht verspreid, dat de heer van der Veen met tegenzin de betrekking van lid der Tweede
Kamer waarneemt. Zoo dit gerucht onwaarheid spreekt, gelooven wij niet te veel van den heer van der
Veen te vergen, zoo hij mogt kunnen goedvinden hetzelve tegen spreken.
Alles wat niet met lust verrigt wordt, wordt slecht, althans minder goed gedaan, Hoeveel te meer is dit
waar ten aanzien van eene betrekking, waarin gekozene aan niemand verantwoording schuldig is, en
niemand boven zich heeft, die hem drijft om te doen, wat zijn hand vindt, maar waar alleen lust en
pligtgevoel hem de hoogstgewigtige betrekking naar eisch moeten doen waarnemen.
De heer van der Veen zal het eenige kiezers, die doordrongen zijn van het groote gewigt, dat er in de keus
van een lid der Tweede Kamer gelegen is, ten goede houden, zoo zij wenschen, omtrent de waarheid van
het gezegd gerucht te worden ingelicht. Zij hebben ook te groote gedachte van de eerlijkheid en
kordaatheid van den heer van der Veen, dan dat zij een oogenblik zouden twijfelen, dat Z.Ed. zoo
wezenlijk de lust voor de hooge betrekking, door hem thans bekleed, mogt zijn uitgedoofd, dit niet rond en
openlijk zou verklaren.
Eenige Kiezers
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+ Smilde, 30 Mei. Schrijft men uit Franeker, dat men in derzelven omstreken reeds aan ’t grasmaaijen is,
iets, dat aldaar in vele jaren, omstreeks dezen tijd, niet mogt gebeuren, hier kan men reeds hooi in oppers
zien staan. Alle gewassen staan hier overigens bijzonder voordeelig.
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Sluiting van de Molenwijk bij de Drentsche Hoofdvaart.
GEDEPUTEERDE STATEN der provincie Drenthe,
Brengen bij deze ten algemeene kennis dat tot herstelling van de vloer beneden de onderdeuren bij de
Molenwijksluis, de Molenwijk van en met den vijf en twintigsten Junij tot en met den tweeden Julij
aanstaande, en alzoo gedurende den tijd van acht dagen, voor de scheepvaart zal zijn gesloten.
Assen den 26 Mei 1862.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
DE VOS VAN STEENWIJK, Voorzitter.
W.H. HOFSTEDE, Griffier.
+ Smilde, 1 Junij. Heden voormiddag werd de door de Chr. Afgesch. gemeente beroepen Leeraar Thijssen
alhier bevestigd door den weleerw. heer E. Breitsma, predikant te Assen, predikende naar aanleiding van
de woorden: ‘predikt het Evangelie aan alle creaturen’, Markus 16 vers 15. Des namiddags aanvaardde de
bevestigde zijn dienstwerk, hebbende tot tekst gekozen Thessalonicensen 5, vers 25, “Broeders! bidt voor
ons”. Beide godsdienstoefeningen werden door eene groote schare belangstellenden bijgewoond.

