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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1861

Bij de opening der herstemming van de leden des gemeente Raad Smilde, hebben tot groot leedwezen
van eenige Kiezers de stemmen gestaakt tusschen den Edel Achtb. Heer Burgemeester W. VAN RIESEN
en den Heer BIJNEMA Lid van den Raad, aangezien voornoemde Kiezers hadden gewenscht dat den EAb
Heer W. VAN RIESEN als zoodanig eene benoeming was te beurt gevallen, is het tegendeel geschiedt,
zoodat krachtens de gemeente wet den Heer BIJNEMA is benoemd.
Men verwacht dat ZEd. zal bedanken, omdat naar ons opinie hij niet als wethouder door den Raad zal
worden herkozen. – aangezien ZEd. (BIJNEMA) niet consecent is.
Smilde den 31 Julij 1861

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 3 AUGUSTUS 1861

INGEZONDEN STUKKEN
Hebben tot groot leedwezen van eenige kiezers te Smilde de stemmen gestaakt, blijkens de advertentie,
voorkomende in no. 90 der Provinciale Drentsche en Asser Courant van den 1 Augustus jl., tusschen de
heeren W. van Riesen en J. Bijnema, tengevolge waarvan laatstgenoemde, oud raadslid en sedert jaren
wethouder, krachtens de gemeentewet is benoemd, met nog grooter leedwezen zagen een aantal kiezers
in diezelfden advertentie den heer Bijnema aangevallen en beschuldigd, niet altijd in zijne betrekking
zoo gehandeld te hebben, als hij volgens eed en pligt behoorde gedaan te hebben.
Wij voor ons houden stellers of liever steller dier advertentie (want vertrouw, deze is niet ver te
zoeken), voor een man, die hoegenaamd geen karakter bezit, die niet in staat is handelingen van een
raadslid in de verte te kunnen beoordelen; getuige stijl en spelling der bedoelde advertentie; voor een
man, die tot leus heeft: “het doel heiligt de middelen”.
Eenpariglijk houden zij den heer Bijnema voor een zeer regtschapen, onbaatzuchtig, trouw en
eerlijk man, dien de mede-regering der gemeente goed toevertrouwd is, en hoe gaarne wij ook den heer
van Riesen mede als raadslid zitting hadden zien nemen, verbiedt echter de gemeentewet zulks.
Wij hopen, dat de heer Bijnema zich aan de lasterlijke taal van een laag mensch niet zal storen;
veeleer denke hij: aan een vuile paal kan men zich niet schoonwrijven, en dat hij jaren lang de
betrekking als Wethouder tot heil der gemeente moge bekleeden, daar wij er niet aan twijfelen, of
ZijnEd. zal als zoodanig weder door den Raad benoemd worden.
Eenige leden der Gemeente
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Maandag des 5 Augustus a.s., des namiddags te 5 uur, ten
verzoeke van AREND BOXEN aldaar, in het openbaar verkoopen:
60 vijmen Rogge,
op de Jonkerswijk, op het Noorden en op de Prakkenwijk te Smilde.
Aan te vangen op de Jonkerswijk bij JAN SPIEGELAAR.
Koornverkooping
te Smilde, op Woensdag den 7den Augustus 1861, voor Mevrouw de Wed. TONCKENS te Westervelde,
van 150 vijmen ROGGE en een bunder op stam staande HAVER bij het Schapehok aan de
Suurmondswijk, en 30 vijmen ROGGE op de Kortewijk, achter het dwarswijkje.
Alles schoon en zuivere koorn; te beginnen precies om 2 uur op de Kortewijk.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 6 AUGUSTUS 1861

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Donderdag den 8 Augustus a.s., in het openbaar
verkoopen, des namiddags te 3 uur, achter het Armhuis, ten verzoeke van de Diakenen van Kloost. en
Hijk. Smilde,
40 vijmen Rogge
en op stam staande HAVER en BOEKWEIT.
Des namiddags te 6 uur, achter de woning van M.H. DE VROOME te Hijkersmilde, ten verzoeke van A.H.
ROOZEBOOM
40 vijmen Rogge.

