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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG   29 AUGUSTUS 1857 
 

KIEZERS TE SMILDE! 

Het is de, sedert ruim dertig jaar, regerende partij in uwe gemeente gelukt, mij als LID VAN DEN RAAD 
uit te zetten. 

Ik gevoel mij daardoor zeer vereerd. 

In ’t belang van die partij, was niets beters te doen; daar zij nooit grooter vijand dan mij konden 
ontmoeten voor zooverre hunne onwettige en oneerlijke werken betrof. 

En nu, Kiezers te Smilde! 

Ik stel Ul. vertrouwen op hoogen prijs; maar heb in ’t half jaar, dat ik Lid van den Raad was, zoodanig 

mijn bekomst gekregen, en kon tevens zoo weinig tot de goede zaak bijdragen, dat ik Ul. verzoek den 
tweeden September e.k. NIET WEDER op mij te stemmen. 

Smilde, 26 Augustus 1856          P.J.L. EEKHOUT 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 SEPTEMBER 1857 
 
Het stuk van Eenige Kiezers te Smilde kon niet opgenomen worden, daar de inzenders zich aan ons niet 

hebben bekend gemaakt. 

Bevallen van een Zoon A. DOORENBOS, echtgenoot van D.H. FLEDDERUS, Med. Doctor. 

Smilde den 28 Augustus 1857 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1857 
 
Smilde, 1 Sept. Door den raad dezer gemeente zijn met algemeene stemmen herkozen: tot wethouder de 

heer J. Bijnema, waarnemend burgemeester, en tot waarnemend wethouder de heer C.W.E. Kijmmell. 

Hoogersmilde, 2 Sept. Door de aanhoudende droogte zijn vele veehouders alhier met hunne runderen 

verlegen. Bijna overal is de weide op, en sommigen beginnen al hooi te voeren, om ’t vee toch in leven 

te houden. Tusschen hier en Beilen, waar ’t groenland laag ligt, gelijkt het thans veel op eene gemeene 

weide; ’t jongvee toch, dat daar tegen ’t najaar in ’t etgroen weidt, gaat tegenwoordig bijna overal door, 
daar de slooten zijn uitgedroogd. ’t Is evenwel van belang, dat er naar zoodanig vee eens omgezien 

wordt; in den loop dezen week toch, zijn er in de nabijheid van Eemster, twee koeijen door gebrek aan 

water gestorven.. – ’t Is evenwel niet alleen de veehouder en de akkerman, ook de schipperij ondervindt 
moeijelijkheden door de droogte. De schepen kunnen met geen volle last beladen worden, of zij krijgen 

meerderen diepgang dan waarmede zij kunnen of mogen varen. Gelukkig dat het Oranjekanaal nog al 

veel water afvoert, anders ware hier misschien de scheepvaart al geheel gestremd. 

TWEE TIMMERMANSKNECHTEN kunnen dadelijk VAST WERK bekomen, hun werk geheel of ten deele 

verstaande. Adres met franco brieven of in persoon bij J.A.L. STAP. Timmerman te Smilde 

HARDDRAVERIJ 
op ZATURDAG den 5 September, bij den Logementhouder H. RONNER, door PAARDEN, welke op de 

Smilde behooren en tot genoegen der Keurmeesters zijn. Aangifte ten huize van genoemden 

Logementhouder, ’s morgens vóór of om 11 uur, en de rijding precies ’s namiddags om twee uur. 


