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Smilde, 8 Aug. De watertoestand der Drentsche Hoofdvaart doet en verveners en schippers de toekomst
donker te gemoet gaan, en teregt. Immers sedert de sluiting der hoofdvaart, den 12den vorige maand,
hebben onophoudelijk de vier colossale stoomgemalen op het Noord-Willemskanaal in werking
geweest, om de Hoofdvaart met al zijne vertakkingen van genoegzaam water te voorzien. – Nu zoude
men denken, dat de waterstand zoodanig gunstig was dat ze, zonder gevaar van de scheepvaart te
stremmen, de ledige panden van af het Veeneschut tot Meppel bij de ontsluiting op den 15 dezer zoude
kunnen vullen. Mis gerekend! Niettegenstaande de vier stoomgemalen van af de sluiting al hunne
krachten hebben ten beste gegeven, om de Hoofdvaart van veel water te voorzien, is het echter, o
wonder! in dien tijd plus minus twintig Ned. duimen gevallen. De stoomgemalen, welke duizenden
guldens kosten, schijnen eene negatieve werking te doen.
Worden de sluizen den Hemels niet geopend, dan ziet het er voor verveener en schipper al zeer netelig
uit, want de stand des waters zal hier, door de ontsluiting van de hoofdvaart, zoodanig vallen dat er
naauwelijks een geladen bok door kan. Nu vraagt men: is het billijk en regtvaardig, om bij zulk een
toestand een verhoogd op- en afvaartsgeld van de schippets te eischen, en deze daardoor een gewisschen
ondergang te gemoet doen gaan?
Eén ding is zeker, de stoomgemalen beantwoorden niet aan het doel, of er wordt oogluikend veel water
weggegeven.
Hieromtrent wordt inlichting verzocht en eindelijk de vrees die bestond bij de plaatsing der
stoomgemalen, vooral door de eigenaren van het 5de, 6de en 7de blok, dat hun land en hunne veenderijen
veel van overvloedig water zouden hebben te lijden, is ongegrond. Wij roepen hun daarom toe: “geen
bange vrees beklem uw harte”
TITUS
Mede-Kiezers!
Met het oog op het verleden, het heden en het toekomende, vermeld ik, dat, voor wie de belangen dezer
Provincie in ’t algemeen van de Smildiger Hoofdvaart in ’t bijzonder geene overschillende zaak is,
hunne stem, op den 13 aanstaande, op den Heer Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA moeten uitbrengen.
Smilde, 10 Aug. 1864
Uw Mede-kiezer,
M.A. HOOGERBRUGGE
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INGEZONDEN STUKKEN
Medekiezers in Drenthe!
Nog is het heden! nog staat de weg ons open onze stemmen in te brengen op eenen man, waardig als lid
zitting te nemen in de vergaderingen der Provinciale Staten, en ’t geldt de belangen der bevolking onzer
provincie; dat wij kiezers! daartoe krachtig zoeken mede te werken door onze stemmen uit te brengen op
den heer Mr. L. O. Gratama te Assen.
Eenige kiezers te Smilde
Kiezers in Drenthe!
Zaturdag e.k. worden we weer naar de stembus geroepen, ten einde zoo mogelijk een waardig lid voor
de Provinciale Staten te kiezen; waarschijnlijk is uwe keuze op wien in dezen uwe stem uit te brengen,
niet bepaald. Vraagt soms u zelven en anderen, aan wien uwe stem te schenken.
Het westelijk deel onzer provincie, als Havelte, Vledder, enz. wordt thans als zodanig door niemand
vertegenwoordigd, en toch zullen ook daar ongetwijfeld mannen gevonden worden, die zulks waardig
zijn, onder andere den heer Marinus Adrianus van Roijen, landeigenaar te Vledder, een man, begaafd
met eene uitgebreide kennis; onafhankelijk in de Maatschappij, paart hij met dat alles edele beginselen.
Dat wij dus, kiezers in Drenthe! onze stem op hem uitbrengen; mogt deze candidaat te laat zijn gesteld,
stemt dan toch vooral op den heer Lucas Oldenhuis Gratama; deze zijn bijna onontbeerlijk voor ons.
Eenige kiezers te Smilde

