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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 JULIJ 1879

Patentbladen – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de belanghebbende ingezetenen bekend, dat de
PATENTBLADEN voor de dienst 1879/80 ter afhaling gereed en op de gemeente-Secretarie
verkrijgbaar zijn van en met Maandag den 21sten Julij tot en met Zaturdag den 2den Augustus
1879.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 22 JULIJ 1879

Smilde, 21 Julij. Naar wij vernemen, is door wijlen mejufvrouw van der Flier-Vennink, onlangs
alhier overleden, aan de Diaconie der Hervormde kerk van Kloosterveen en Hijkersmilde
gelégateerd de belangrijke som van f 1000, vrij van successieregten.
Smilde, 21 Julij. De eerste lading nieuwe blaauwe turf wordt hier heden afgescheept uit de veenderij
van den heer mr. P. v.d. Veen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 JULIJ 1879

Ingezonden stuk.
Eene vraag aan de kiezers te Smilde.
P. Datema is volgens de courant om zijn zwagerschap met het raadslid J.W. de Vries wel
verkiesbaar. Dat zal volgens de wet wel waar wezen.
Maar moet hij nu daarom gekozen worden?
Is er zoo weinig goeds in de andere candidaten dat juist hier het familieschap moet worden
uitgebreid.
Moet de Raad te Smilde in plaats van Gemeente-Raad een familie-Raad worden.
Een kiezer.
Kiezers van Smilde!
Dingsdag den 29 Julij e.k. zult gij, bij de stembus, uitspraak moeten doen, wie van de zes heeren, die
in herstemming zijn gekomen, door u als vertegenwoordiger der gemeente in de raadzaal ’t
verkieselijkst worden geacht.
Wij zullen de zes heeren niet op de schaal nemen, te wegen en meten. Wij laten ze voor wat ze zijn.
Op één ding willen we echter opmerkzaam maken.
Alle kiezers te Smilde, die voorstanders zijn van het openbaar lager onderwijs, roepen we toe: ziet
toe, wat gij doet!
Worden de voorstanders van het Christelijk nationaal onderwijs in den gemeenteraad versterkt, dan
is weldra te verwachten dat uit den boezem van dien raad zelve het voorstel voor den dag komen om
door subsidie uit de gemeentekas de zaak der Christelijke school te steunen.
Wilt ge nu echter een waarborg hebben en stellen, dat zoodanig voorstel niet worde gedaan, kiest dan
de heeren:
W.J. Boelken,
J. Drenthen,
G. de Jonge.
Nog eens kiezers! Weest op uw hoede! Komt getrouw op en stemt, om genoemde reden, op
bovengenoemde heeren.
Eenige kiezers,
geen voorstander der Chr. nat. school.

