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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 18 JULIJ 1867

++ Smilde, 16 Julij. Met bijna algemeene belangstelling is alhier vernomen, dat door den Raad dezer
gemeente een adres om adhesie aan heeren Staten dezer provincie is ingediend ter zake het
kanalisatieplan Blokzijl-Groningen, waarvan eene brochure met schetskaart is vervaardigd door den
heer B. Prakken te Oosterwolde, die daarin het wenschelijke en tevens het uitvoerbare dezer
kanaalverbinding heeft ontwikkeld. Daar nu bij eventuele wegruiming van den Dam te Appelscha ook
deze waterweg voor onze gemeente van een onberekenbaar belang zal kunne worden, wordt in dezen
het daartoe door den Raad genomen besluit, ook algemeen hier toegejuicht, terwijl “naar wij
vernemen”, ook tevens bij vele ingezetenen alhier het plan bestaat, een daartoe betrekkelijk adres
gezamentlijk in te dienen.
+ Het plan, om hier een aardappelfabriek op te rigten, schijnt meer en meer tot verwezenlijking te
zullen komen. Twintigduizend gulden, zegt men, is voldoende om de zaak tot stand te brengen en die
som is toch wel bij aandeelen te vinden. De voordeelen, welke zulk een in goede werking zijnde
fabriek voor deze plaats zou opleveren, zouden niet gering zijn.
+ 17 Julij. Heden bleek, bij de opening der gisteren ingekomen stembriefjes, dat er 96 geldige
stemmen waren ingekomen. Hiervan hebben bekomen de heren P.J.L. Eekhout 57, C. Fledderus 46, J.
Drenthen 41, P. Wessemius 31, C. Blenken 28, J. Homan Kijmmell 27, Mr. P. van der Veen 27, J.
Joffers 16, B. Jonker 12, J. Bijnema 10, Jan de Vries 10 stemmen, terwijl nog eenige andere personen
een minder aantal stemmen hebben bekomen. De heer Eekhout is alzoo met volstrekte meerderheid
benoemd en moet tusschen de zes op hem volgende personen een herstemming plaats hebben.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 JULIJ 1867

+ Hoogersmilde, 22 Julij. Onder de schaapskudde alhier werden eenige ontdekt, welke men
vermoedde dat aan watervrees leden. Drie er van werden daarop van de kudde afgezonderd, waarna
men den Rijksveearts Hubenet van Dwingelo ontbood. Naar wij vernemen is uit dit onderzoek
gebleken, dat de drie afgezonderde dieren aan hondsdolheid leden. Zij zijn afgemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 JULIJ 1867

+ Smilde, 25 Julij. Den 17 dezer heeft hier weder eene vrije stemming door de manslidmaten, ter
verkiezing van de nog ontbrekende zeven leden in het kiescollegie, plaats gehad. Vier erlangden de
volstrekte meerderheid (48 stemmen). Gisteren avond zijn de drie overigen bij herstemming benoemd,
zodat het kies-collegie hier thans wederom compleet is. Al de verkozenen hebben zich de benoeming
laten welgevallen. Dat de gegadigden nu maar spoedig slagen, om de vacature vervuld te krijgen!
Smilde!
Eenige kiezers alhier hebben zich verstaan, om op aanstaanden Maandag 29 Julij, hunne stem uit te
brengen tot leden van den Gemeenteraad op de Heeren:
P. WESSEMIUS
CORN. BLENKEN
Mr. P. VAN DER VEEN
EENIGE KIEZERS
Medekiezers te Smilde!
Allen die niet van het Huis Kool en Comp, noch van het Huis van Kuipen en Zoon willen gediend
worden, brengen op a.s. maandag hunne stem uit tot leden van de Raad op de Heeren:
Mr. P. VAN DER VEEN
P. WESSEMIUS
CORN. BLENKEN
VELE KIEZERS
geen liefhebbers van kool

