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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 28 JULIJ 1873

Ingezonden stuk
Mijnheer de redacteur!
Ik was gedagvaard, ik ben verschenen, doch mijne regters laten tot heden mij te vergeefs wachten. U
zeg ik dank, dat gij mij in de gelegenheid hebt gesteld vuilen laster tegen te spreken.
Ik hoop, dat de kiezers het bewuste stuk nog eens lezen en herlezen.
“Hadden de afgetreden leden (zoo luidt o.a. het stuk) in allen deelen aan hunne verpligtingen
voldaan, dan zoude niets billijker zijn dan ze te herkiezen.”
En geen ééne aanklagt als leden van den raad wordt tegen hen ingebragt, wel een zijdelingsche
aanklagt, op een ander terrein en in geheel andere kwaliteit, en dan is het nog de vraag, in hoever
overeenstemmen met de waarheid.
Kiezers! gij ontwaart nu zeker, dat het doel het middel moest heiligen en dat de anonimiteit dienen
moest, om de onedele poging op rekening van een ander te plaatsen.
Kiezers ziet toe! het ligt niet in mijne bedoeling dezen of genen candidaat aan te bevelen, maar te
doen uitkomen, dat het doel van de “Eenige Kiezers” niets meerder of minder was, dan op
onwaardige wijze twee leden uit den raad te weren, die naar mijne overtuiging zulk eene onwaardige
behandeling niet hebben verdiend.
Ik heb niet gestreden voor personen maar tegen het onedel doel, dat werd beoogd en dat ik hoop, dat
gij kiezers a.s. Dingsdag niet zult helpen verwezenlijken.
Smilde, 35 Julij 1873.
M.A. HOOGERBRUGGE
Ingezonden stuk
Eenige kiezers, die de belasting wat lager begeeren,
Wenschen a.s. Dingsdag aldus te ageren:
Wij stemmen op mr. P. v.d. Veen,
Maar dien als heer alleen.
Dan op C. de Jonge en J. Drenthen,
Dat zijn flinke burger venten.
En laten wij kiezers dat allen doen,
Dan komt de belasting weer in zijn fatsoen.
Smilde, 26 Julij 1873.
Eenige kiezers, die krom gaan onder de belasting.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 JULIJ 1873

VELDVRUCHTEN - SMILDE.
Op Vrijdag 1 Augustus 1873,
’s namiddags te 4 uur, zullen op het land te Smilde
publiek worden verkocht:
2 kampen ROGGE, op stam of in hokken, 1 kamp en 1 akker HAVER op stam en 1 kamp GERST op
stam, alles bij de Jonkerswijk te Smilde, ten verzoeke van de Weduwe en Kinderen van wijlen GEERT
HAVEMAN te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 JULIJ. 1873

+ Smilde,, 30 Julij. Voor de herstemming ter benoeming van drie leden van den gemeenteraad
hebben van de 237 kiezers slechts 144 hunne stem uitgebragt, waarvan één in blanco. Hiervan
bekwamen de hh. J. Drenthen 89, mr. P. v.d. Veen 77, J. Homan Kijmmell 69, C.H. de Jonge 48, J.P.
Hatzman 42 en J.W. de Vries 34 stemmen. De drie eerstgenoemden, de heeren J. Drenthen, mr. P.
v.d. Veen en J. Homan Kijmmell, zijn dus tot leden van den Raad benoemd.

