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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JULI 1883 
 
Smilde, 14 Juli. Ten gevolge het tot stand komen der waterschappen  alhier beginnen er reeds 

teekenen van leven te komen, daar door den heer M.A. Hoogerbrugge de draai achter den heer C. H. 

de Jonge gedeeltelijk vernieuwd en met een ijzeren leuning voorzien is. Dat dit voorbeeld navolging 

vinde! 

Ingezonden stuk. 

Kiezers der gemeente Smilde! 

Vele mijner medekiezers, die, evenals ik, de uitgaven der gemeente in sommige opzichten al te 

overbodig achten, kunnen er niet toe besluiten, de aftredende leden te herkiezen. En er zijn immers 

wel meer mannen in de gemeente Smilde, waardig, eene plaats als gemeenteraadslid in te nemen, die 

ook hunne stemmen durven laten hooren, zonder juist in navolging van anderen te spreken! In de 

vaste overtuiging dan, de ledige plaatsen in den gemeenteraad doorwaardige personen te zien 

aangevuld, tracht ik mijne medekiezers aan te sporen om hunne stemmen uit te brengen op mannen 

als J.Ph. Hatzman en  J. Hofman te Hoogersmilde, die zeker met vuur de zaal zullen behartigen! Dat 

ieder kiezer zich Dingsdag a.s. naar de stembus begeve met het doel, vertegenwoordigers te kiezen, 

die hart voor de zaak hebben. Dat geen kiezer denke: “Kom is zal de aftredende leden maar weer 

kiezen, dat is het gemakkelijkst.” 

Echter is dit geenszins voldoende, men moet zoeken, de kloekste mannen trachten te vinden, die 

verstand en kennis van zaken hebben niet alleen, maar die tevens hun opinie ter tafel durven 

brengen.        Een liberale kiezer. 

Aan de kiezers te Smilde. 

Reeds sedert jaren woont te Hoogersmilde geen enkel lid van den gemeenteraad. Zeer billijk is dat 

niet en verstandig is het  evenmin. Eene gemeente heeft zoo vele en zoo verschillende belangen, dat 

de leden van den raad op de hoogte dienen te zijn met de plaatselijke toestanden enz. in elk deel der 

gemeente. 

Dure processen over onbeduidende stukjes grond, die men soms meent, dat aan de gemeente 

toebehooren, zullen dan b.v. achterwege kunnen blijven. (We weten maar al te goed dat zulk 

procedeeren geld kost.) 

Het is dus billijk en verstandig te Hoogersmilde iemand te kiezen tot lid van den Raad. 

Uit vollen overtuiging beveel ik daartoe aan den heer J. Hofman, een onafhankelijk landbouwer, die 

den moed heeft om voor zijne overtuiging uit te komen. 

Hoogersmilde.         Een liberaal kiezer. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 17 JULI 1883 
 
Smilde, 15 Juli. Ter regeling der provinciale landbouwtentoonstelling, den 7 Sept. a.s. alhier te 

houden, zijn benoemd: de hh. W. van Veen, C.L. van IJzendijke, J. de Wal, J. Hoogerbrugge, C.H. de 

Jonge, J. Homan en H. Fledderus. 

SMILDE. 

Landbouw-Tentoonstelling. 

De INGEZETENEN van Smilde, belanghebbende in feestviering, bij gelegenheid der aanstaande 

Landbouw-Tentoonstelling aldaar, op 7 Sept. e.k., worden verzocht op DONDERDAG den 19den 

JULI a.s., des avonds half zeven precies, te komen ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde. 

BOELKEN. 

Smilde. 

Op Zaterdag 21 Juli 1883, 

des avonds precies te 6 uur, de gewone jaarlijksche 

Koornverkooping, 

ten huize van den Heer J.H. WIND in DE OUDE VEENHOOP te Smilde, voor den Heer HOMAN 

KIJMMELL aldaar, van: 

Zes perceelen Rogge 

en een half bunder HAVER op de plaats bij Kijmmelswijk, alsmede van een kamp ROGGE op plaats 

35 tusschen de Jonkers- en Grietmanswijk. Aanwijs doet W. SNIPPE. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


