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INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Doe ons het genoegen, om deze enkele regels in uw eerstkomend blad op te nemen onder de
ingezondene stukken.
Bij de herstemming zijn wij zoo vrij, U vier candidaten voor te stellen, nl. W. van Riesen, Burgemeester,
N.E. Servatius, Rijks-Ontvanger, C.W.E. Kijmmell (Wethouder en aftredend lid), en J.P. Hatzmann.
Tot nu toe heeft al het praten
Niet veel kunnen baten;
Maar nu komt het er eerst op aan,
Als wij naar het stembureau gaan,
Om onze pligt te betrachten,
Daar wij anders weer twee jaar naar moeten wachten.
Wij gelooven dat de keus wel goed is gedaan,
Kiezers! kom nu maar aan,
En blijf ons hierin getrouw;
Wij gelooven niet, dat gij zult hebben berouw;
Het zijn mannen zoo het behoort.
Kiezers, spoed u en komt toch voort.
Smilde den 30 Julij 1863
Eenige Kiezers
Mede-kiezers te Smilde!
Onderscheidene kiezers te Hooger- en Hijkersmilde hebben, in overeenstemming met vele kiezers te
Bovensmilde, besloten, bij de aanstaande herstemming van Leden voor den Gemeenteraad, hunne
stemmen uit te brengen op de heeren: Jan Joffers, C.W.E. Kijmmell, J.P. Hatzmann en H. van Veen, en
verzoeken hunne mede-kiezers, welke nog buiten deze overeenkomst zijn, ook hunne stemmen op
genoemde heeren uit te brengen, wij deze mannen waardig zijn, met eenparige stemmen gekozen te
worden.
Smilde den 31 Julij 1863
namens een aantal kiezers,
Een kiezer
Kiezers te Smilde!
Ondanks alle van partijen verkeerde rondstrooijingen meenen wij het van onzen pligt te zijn, u ter kennis
te brengen, dat de heer P.J.L. Eekhout, naar ons gevoelen, wel degelijk als lid van den Raad verkiesbaar
is, wijl de Gemeentewet niet voorschrijft wanneer de inlevering der geloofsbrieven moet plaats hebben.
De heer Eekhout alzoo benoemd zijnde, levert zijne geloofsbrieven in na expiratie, des tijds daartoe bij
de Gemeentewet aangewezen. En ziedaar de zaak in orde. Die het betere weet zegge het. Men herinnere
zich de zaak van het Raadslid Salvador uit Haarlem.
Laat ons dus den heer Eekhout, van wien het te wachten is, dat hij als een bezadigd kampvechter in den
Raad der gemeente zal optreden, niet vergeten. Nevens dezen stellen wij u voor, om uwe stemmen met
ons uit te brengen op de heeren H. van Veen, C.W.E. Kijmmell en W. van Riesen.
Eenige kiezers
Getrouwd:

W.J. BOELKEN.
F. FLEDDERUS.

Smilde, 31 Julij 1863
De Grondwet gebiedt het, KIEZERS! brengt uwe stemmen uit, en wel op W. van Riesen, Burgemeester,
N.E. Servatius, Rijks-Ontvanger, C.W.E. Kijmmell en J.P. Hatzmann.
Smilde den 31 Julij 1863
EENIGE KIEZERS
De Grondwet gebiedt het, HEEREN ene BURGERIJ! kiest nu met mij N.E. Servatius, Rijks-Ontvanger,
W. van Riesen, J.P. Hatzmann.
Smilde den 1 Augustus 1863
EEN KIEZER

