
blad 1867l 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 7 SEPTEMBER 1867 
 

DE ALGEMEEN 

KIESVEREENIGING te Smilde 

heeft heden in de Vergadering tot CANDIDAAT voor de 2
de

 KAMER der STATEN-GENERAAL, met 

volstrekte meerderheid, gekozen 

Mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 

Smilde, 7 September 1867        J. DRENTHEN, Secr. 

Smilde. 

Op Maandag 16 Sept. 1867, ’s avonds te 7 uur, zal te Smilde, ten huize van D. DUURSMA, in de Nieuwe 

Veenhoop, publiek bij inzate worden geveild: 

Een nette, ruime BEHUIZINGE en achtergelegen kampje LAND, staande op een der beste standen te 

Smilde, geschikt tot het uit oefenen van allerlei bedrijven, bewoond en in gebruik bij de Heer C. 

HUBENET aldaar. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 SEPTEMBER 1867 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

 Drenthenaren! 

Kiezers van leden van de 2
e
 Kamer der Staten Generaal, kiest nu, in plaats van den afgetreden Graaf van 

Heiden Reinestein, den Heer Mr. P. van der Veen te Smilde, een opregte Drenther in zijn hart, en die het 

belang van Drenthe zeer zeker zal en wil bevorderen, zooals hij  vroeger al deed, en stemt nooit op een 

van Bosse, die misschien nog nimmer uw land van hei en struiken heeft gezien. 

            T. 

 Schippers! Medekiezers in Drenthe! 

Spoedig is het tijdstip daar, waarop wij allen ons van eene dure op ons rustende verpligting kunnen 

kwijten en tot welker voldoening ons slechts zelden de gelegenheid wordt aangeboden. – Herinnert U de 

dagen, waarop eene drukkende tolheffing op het Zwolsche diep het leven van den schipper vergalde, en 

herinner U, wie naast den Heer Schuttevaer belangeloos als kampioen voor de belangen der schipperij 

voor ons bij de Hooge Regeering optrad. – Het was de ijverige, kundige Mr. L. Oldenhuis Gratama te 

Assen. 

Onvermoeid was hij werkzaam en bewees daardoor aan dien tak van nijverheid, waaraan onze krachten 

gewijd zijn, belangeloos eene dienst, die niet te vergelden is. - Mede te werken om hem in de 

gelegenheid te stellen, ten behoeve van scheepvaart en koophandel, van landbouw  en verveening, enz. 

enz. zijne krachten tot heil van ons gewest te kunnen besteden, is eene pligt, waarvan wij ons, zonder 

ondankbaar te zijn, niet mogen onthouden. – Vertrouwen wij hem het mandaat als 

volksvertegenwoordiger in de 2
e
 Kamer der Staten Generaal, waartoe U op den 11 dezer gelegenheid 

wordt gegeven, volkomen toe. – Toont door een getrouwe opkomst ter stembus, al is ’t ook met 

opoffering van tijd en verzuim, uwe dankbaarheid aan hem die belangeloos onze belangen bevorderde: - 

Met zulk een Staatsman aan het hoofd kan de schipperij gerust de toekomst te gemoet gaan. – Dat wind 

en stroom ons allen op dat tijdstip gunstig zijn, om onze stemmen te kunnen uit brengen op den heer Mr. 

L. Oldenhuis Gratama te Assen, is de wensch van eene menigte 

         Schippers-kiezers. 

Smilde den 5 Sept. 1867. 

DE ALGEMEENE 

KIESVEREENIGING te Smilde 

heeft heden in de Vergadering tot CANDIDAAT voor de 2
de

 KAMER der STATEN-GENERAAL, op één na, 

met algemeene stemmen gekozen 

mr. P. VAN DER VEEN te Smilde. 

Smilde, 7 September 1867.       J. DRENTHEN, Secr. 


