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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 AUGUSTUS 1872

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur!
Ik ben zoo vrij een klein plaatsje in UEds. geëerd blad te vragen en welligt val ik UEd. vóór de
herstemming van een lid van den raad nog wel eens lastig.
Ronduit gezegd, mijnheer de redacteur! wij zitten hier in een moeijelijk pakket. Eene plaats in de
gemeenteraad open - en twee candidaten van dezelfde kleur in herstemming - en het grootste raadsel
daarvan is - dat men alhier volgens den correspondent van den Standaard, openlijk verklaart dat mr.
A. de Ruijter de Wildt van liberale zijde is aanbevolen. Mr. A. de Ruijter de Wildt (volbloed
conservatief) aanbevolen door de liberalen! - waar moet men aan denken - aan zulk een schaarschheid
in het kamp der liberalen, dat zij geen een candidaat meer hebben, die kans heeft van slagen, of aan
zulk eene eensgezindheid te Smilde, dat allen conservatief willen zijn1
Zoo het laatste het geval mogt wezen, dan heeft zeker de sterrekundige, die voorspeld heeft dat de
verschijning der komeet, de verwoesting of ondergang der aarde ten gevolg zoude hebben, het
liberalisme te Smilde voor de aarde aangezien - doch hoe het ook zij - de conservatieven zitten door
overvloed in de war - en de liberalen, indien de correspondent van de Standaard goed is ingelicht,
met een conservatief candidaat in hun maag.
Smilde, 15 Augustus 1872.
Een kiezer, die prijs steld op zijn beginsel
en dat ook van anderen verwacht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1872

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur!
De herstemming nadert en er dient tusschen de twee candidaten eene keuze te geschieden.
Indien nu de heeren Eenige kiezers, die mr. A. de Ruijter de Wildt hebben aanbevolen, de drie
onderstaande vragen eens wilden beantwoorden, dan geloof ik, waren wij een stap nader tot de
oplossing:
1. Neemt uwe candidaat de benoeming aan?
2. Geeft eens eenige van die feiten op waardoor uw candidaat getoond heeft de belangen der
Gemeente te willen?
3. Welk belang is het voor eene gemeente, en bevordert het de onafhankelijke positie van een
burgemeester, als hij lid van den Raad is?
’t Zijn dood eenvoudige vragen doch niet zonder gewigt en het antwoord zal niet zonder invloed op
de stemming blijven, want de Smildeger kiezers zijn niet zoo ten achter, dat, als de zaak besproken
wordt, zij hun belang niet begrijpen.
Smilde, 19 Aug. 1872.
Een kiezer
MOLENWIJK.
De diep beklagenswaardige toestand waarin steeds de MOLENWIJK blijft bestaan, heeft de
ondergeteekenden doen besluiten, alle eigenaren en Verveeners der MOLENWIJK op te roepen tegen
a.s. Vrijdag den 23sten Augustus, ’s avonds te 6 uren precies, in DE OUDE VEENHOOP, ten einde eene
COMMISSIE te benoemen, die aan den voet des Troons den toestand naar waarheid openlegt en
redding gaat afvragen.
JOH. HOMAN KIJMMELL.
Smilde,
J.W. DE VRIES.
20 Augustus 1872.
M.A. HOOGERBRUGGE,
Sec.

