blad 1886j3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 28 MEI 1886

Smilde, 26 Mei. De koopman H. Denneboom alhier was hedenmiddag bij de eerste draai, die te
Appelscha over de Compagnonsvaart ligt, waar hij een hevig en aanhoudend gekerm van eenige
kinderen hoorde. Naar de oorzaak vernemende, bemerkte hij alras, dat een zoontje van den
veenarbeider K. Veldhuis aldaar in een diepe sloot met water lag te spartelen en reeds begon te
zinken. Zich niet bedenkende, springt hij naar beneden en grijpt het kind, houdt het omklemd in zijne
armen en heeft het geluk het behouden aan wal te brengen. Daar de onderneming nog al gevaarlijk
was, wegens den zeer hoogen wal en de diepte van het water, verdient deze daad, waardoor een
menschenleven is gered, een eervolle vermelding.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Van verschillende zijden worden voor het lidmaatschap der Tweede Kamer de heeren van der Feltz
en M.A. Hoogerbrugge genoemd. Nu de vergaderingen der kiesvereenigingen aanstaande zijn, wordt
hun in overweging gegeven, genoemde heeren als candidaten te proclameren, daar niemand twijfelt
of zulk een keuze kan op den bijval van het meerendeel der kiezers rekenen, al moge men beweren
dat bij eene ontbinding geen ruiling van kamerleden mag bewerkstelligd worden. Dit is eene
redenering die niet opgaat en steeds eigenbelang op het oog heeft. De kiezers zijn souverein in hunne
keuze en wat men in April voor onbekwaam verklaarde, kan niet in vier weken tijds voor deugdzaam
worden aangenomen, dan bewijst men inconsequent te zijn. Met gerustheid bevelen wij de heeren
W.A. baron van der Feltz te Assen en M.A. Hoogerbrugge te Smilde aan, als zijnde ten volle geschikt
en bekwaam die betrekking met eere te vervullen.
Eenige kiezers.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 29 MEI 1886

Smilde, 27 Mei. De kiesvereeniging “De Vooruitgang” alhier hield hedenavond eene vergadering tot
het stellen van twee candidaten ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bij de eerste stemming bekwamen van de 14 uitgebrachte stemmen de heer M.A. Hoogerbrugge 13,
de heer W.A. baron van der Feltz 7, de heer mr. H. Smeenge 6 en de heer mr. P.J.G. van Diggelen 2
stemmen. De heer Hoogerbrugge gaf te kennen, dat hij zeer getroffen was door dit blijk van
vertrouwen, doch dat hij, wegens zijne vele bezigheden, onmogelijk aan het verlangen der
vergadering kon voldoen. Na vele vergeefsche pogingen, om den heer Hoogerbrugge van dat besluit
af te brengen, ging de vergadering tot eene tweede stemming over, nadat de heer Hoogerbrugge in
overweging gegeven had in de gegeven omstandigheid de aftredende leden bij vernieuwing het
mandaat op te dragen. Na eenige discussie tusschen de heeren van Esso, van Dam, den secretaris en
den heer Wessemius ging men tot eene tweede vrije stemming over, waarvan de uitslag was, dat de
heer van der Feltz 13, de heer Smeenge 7 en de heer van Diggelen 5 stemmen bekwam. Bij de derde
stemming verkreeg de heer Smeenge 8 en de heer van Diggelen 6 stemmen, zoodat de heeren W.A.
baron van der Feltz en mr. H. Smeenge tot candidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer
de Staten-Generaal zijn gesteld.
Smilde.
Verbetering van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart.
Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis:
1e. dat de volgend stukken van het voorgenomen onteigening ten algemeene nutte van perceelen in
die gemeente, voor de verbetering van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, ter inzage op de
Gemeente-Secretarie zullen liggen van en met den 1sten Juni 1886:
a. een uitgewerkt plan of zakelijke beschrijving van het werk;
b. eene situatie-kaart;
c. een uittreksel uit het kadastrale plan der gemeente Smilde.
d. twee uittreksels uit den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Smilde.
2e. dat op Zaterdag den 19den Juni 1886, des voormiddags ten elf ure, eene commissie uit
Gedeputeerde Staten ten Gemeentehuize alhier zal bijeenkomen, ten einde de bezwaren van
belanghebbenden tegen het plan van onteigening aan te hooren.
Smilde, 26 Mei 1886.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornd.,
BOELKEN.

