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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 JULIJ 1869

Door de Algemeene Kiesvereeniging te Smilde zijn tot candidaten voor LEDEN van den
GEMEENTERAAD gesteld:
E.R. Homan
H. van Veen
J. Homan Kijmmell
J.P. Hatzmann
de President: J. HOMAN KIJMMELL
Secretaris: J. DRENTHEN
Kiezers te Smilde!
die echt liberaal zijn, dat is, die met geen godsdiensthaat of partijzucht bevangen zijn, brengt met ons
uwe stem uit, tot leden van de Raad, op:
Corn. Blenken
M.A. Hoogerbrugge,
E.R. Homan,
H. van Veen.
EEN VOLBLOED LIBERAAL
Onafhankelijke Kiezers
te
Smilde!!!
dus, die niet onder de heerschappij van EEKHOUT, noch onder de plak van SERVATIUS Cons. zitten, kiest
met ons a.s. Dingsdag 20 Julij tot leden van den Raad:
M.A. Hoogerbrugge,
H. van Veen,
P. Wessemius,
J.W. de Vries.
EENIGE KIEZERS, DIE ONDER DE GEMEENTELASTEN GEBUKT GAAN

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 JULIJ 1869

Correspondentie
X. te Smilde zendt ons een ingezonden stuk, waarin hij o.a. schrijft, dat de heer Rebenscheijdt,
commandant van de eerewacht te Smilde, die den burgemeester inhaalde, aan eenige Israëlieten
geweigerd zou hebben deel uit te maken van die eerewacht.
Het stuk in zijn geheel moeten wij al weer achterwege laten, omdat daarin uitdrukkingen voorkomen,
die den treurigen toestand van twist en oneenigheid te Smilde, waarover de schrijver klaagt, niet
verbeteren, maar wel erger zouden maken.
INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 17 Julij.
De ondergeteekende meent langs dezen weg het publiek van de Smilde bekend te maken, dat hij niet de
inzender is van het stuk, getiteld: “Een kiezer van de Smilde, en daar het armbestuur zoo deerlijk aan de
kaak stelt. Wars van alle courantengeschrijf op welk gebied ook, meent hij echter evenwel deze
gelegenheid toch te baat moeten nemen, om als leden voor de aanstaande verkiezing van den
Gemeenteraad, zooals in eene vergadering van vrienden, uit de leden van het kiescollegie: “Koning,
Bijbel en Vaderland”, onder elkander als kandidaten de kiezers zouden willen recommandeeren, hunnen
namen vóór de stemming nog mede te deelen, t.w.:
H. van Veen
P. Wessemius
J. Joffers
M.A. Hoogerbrugge
een vriend van pligt en regt en tevens kiezer,
R. van de Wint, c.o.

