blad 1871a1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 JANUARIJ 1871

+ Smilde, 14 Jan. In ’t begin van Mei jl. nam onze geachte predikant Moquette een 10tal personen,
meest van middelbaren leeftijd en gehuwd, eenmaal per week bij zich aan huis, om hen tot het doen
van hunne belijdenis voor te bereiden. Eergister heeft dat 10tal in tegenwoordigheid van vier
ouderlingen zijne belijdenis afgelegd. Uit erkentelijkheid voor genotene weldaden, uit dankbaarheid
voor zoovele moeite aan hen besteed, hebben zij hun waardigen leeraar een extra fraai zilveren inktstel
vereerd en mevrouw Moquette mede een belangrijk geschenk, insgelijks in zilver. Moeten we hier nog
iets bijvoegen? Neen, waar daden spreken zijn woorden overbodig. Nog dit: de geschenken werden
met zigtbare aandoening in ontvangst genomen. Ook de armen werden bij die gelegenheid door de
nieuwe lidmaten buitengewoon rijkelijk bedacht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 21 JANUARIJ 1871

Correspondentie
Aan verzoeken tot plaatsing van ingezonden stukken geven wij, zoals bekend is, steeds gereedelijk
gehoor. Wij kunnen dat echter niet doen ten aanzien van een stuk uit Smilde, waarin een geacht
ingezetene voor het lidmaatschap der Tweede Kamer wordt aanbevolen in bewoordingen, die blijkbaar
alleen ten doel hebben om dezen eene onaangenaamheid te zeggen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 JANUARIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Was het niet in het belang, teneinde alle vergissingen voor goed uit te maken, dat de inzender van het
door u geweigerd stuk uit Smilde in uw geëerd blad openbaar werd gemaakt?
Smilde, 21 Jan.
M.A. Hoogerbrugge
(De schrijver zond ons zijn stuk, zooals gewoonlijk in het vertrouwen dat wij zijn naam zouden
geheim houden. Dat wij dat vertrouwen niet te schande maken houde de heer Hoogerbrugge ons ten
goede.
Red.)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 24 JANUARIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Den heer kiezer te B. (Zie advertentieblad van 21 Jan. jl.)
M.
Dankbaar, dat betuig ik, doch ik vrees dat uwe eigene partij er dadelijk op zal laten volgen: maar wij
zijn onvoldaan.
Dankbaar ben ik u, omdat gij zoo openlijk verklaart, dat gij u over onzen candidaat mr. B.J. Gratama
ongerust maakt, en door uw panischen schrik dadelijk de groote trom roert, om ons leger, dat uit drie
gelederen bestaat, tegen 31 Jan. a.s. gesloten op haar post te roepen.
Onvoldaan, moet uwe eigene partij u toeroepen, omdat gij de vrees, die in uwe eigene gelederen reeds
heerscht, aan uwe tegenstander openbaar hebt gemaakt.
Onvoldaan, zoo moet uw eigen partij voortgaan u toe te roepen, omdat naar uw oordeel hun candidaat
op uwe vleermuisvleugelen moet worden onhoog gevoerd.
Onvoldaan roepen de liberalen als uit één mond u toe, omdat gij een vreemdeling in Jeruzalem schijnt
en niet weet, dat die partij in Thorbeckianen, Puttianen en van Houtianen is verdeeld, die wel door
overtuiging, maar niet door kansberekening als door koppelarij zich laten vereenigen - en vergun mij
de vraag, met welken naam gij dat verbond zoudt betitelen, zoo het al mogelijk was?
(vervolg op blad 1871b)

