
blad 1864p 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 JUNIJ 1864 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

 Medekiezers in Drenthe, in zonderheid de Binnenschipperij. 

Het is u bekend, dat de verkiezing van een lid voor de 2
de

 Kamer der Staten-Generaal is bepaald op 
den 14 Junij eerstkomende. Wie te kiezen: is eene vraag, die voor elk, maar inzonderheid voor de 

binnenschipperij van het grootste gewigt is. Met genoegen lazen wij, in verschillende artikelen 

geplaatst in de “Drentsche Courant”, eene aanbeveling van den heer Mr. L. Oldenhuis Gratama. 
Heeft iemand aanspraak op onze genegenheid dien aangaande, het is de heer Mr. L. O. Gratama. 

Immers noch moeite, noch kosten spaarde Zijn W.Ed.G. om onze belangen in den veeljarigen strijd 

des Zwolschen dieps, te helpen bundelen, en er is nog niet veel, zeer veel wat de belangen der 

binnenschipperij in den weg staat? 
Slaan wij slechts een blik op de onvoldoende  toestand van eenige vaarwaters en de daarop aanzienlijk 

verhoogde heffing van belastingen! Wij weten het, de ondervinding heeft ons geleerd, dat de heer Mr. 

L.O. Gratama de belangen der binnenschipperij zoo veel mogelijk wil helpen bevorderen en dat hij 
een man is, uitgerust met de noodige bekwaamheid om dit te kunnen doen. 

Rigt dus uwe schreden naar de stembus en laat geene onverschilligheid, wijl het uwe belangen geldt, 

U daarvan terug te houden. Slaan wij eendragtelijk de handen in elkander en laat geen stembiljet uit de 
handen eens schippers komen, waarop niet de naam geschreven staat van 

    Mr. L. Oldenhuis Gratama. 

        Een schipper die Kiezer is te Smilde 

TWEE VERWERSKNECHTEN 
kunnen dadelijk WERK bekomen bij de 

Wed. E. de Vries. 

Huisschilder te Smilde. 
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DINGSDAG 14 JUNIJ 1864 
 

2 Smidsknechten 
kunnen dadelijk geplaatst worden bij 

          H. VRIJ 

               Smid te Smilde. 
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++ Smilde, 16 Junij. Heden morgen, omstreeks elf uur, sloeg de bliksem hier in ’t huis van F. 
Hummel. Hierdoor ontstond spoedig brand. Door de krachtig toegesnelde hulp der buren, werd bijna 

de geheele inboedel gered. Het huis is grootendeels verbrand. De Burgemeester en politie waren al 

spoedig op de plaats van ’t onheil tegenwoordig. Ook de brandspuit was, den afstand in aanmerking 
genomen, nog tijdig  bij ’t brandend gebouw. Naar wij vernemen, zijn een paar hoenders en een jong 

varken mede verbrand. Ook hooren wij, dat huis en inboedel tegen brandschade zijn verzekerd. Voor 

elf jaar is een huis, op dezelfde plaats staande, ook door den bliksem getroffen en toen afgebrand. 

+ Smilde, 19 Junij. De heer G. Bolk, van Almelo, tot hulponderwijzer te Hoogersmilde benoemd, 

heeft voor die benoeming bedankt. 

Hulponderwijzer. 

Door ’t bedanken van G. BOLK voor de betrekking van HULPONDERWIJZER te Hoogersmilde, bestaat 

eene vacature aldaar, ter vervulling waarvan Sollicitanten worden uitgenoodigd, hunne bewijzen 
franco in te zenden bij den Burgemeester der gemeente Smilde, vóór den 10 Julij 1864. 

De bezoldiging is f 250,-, ’s jaars. 

 


