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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 24 JULI 1883

Voorspoedig bevallen van een flinken jongen J.E. MEIJER-WASSENAAR.
Smilde, 23 Juli ‘83

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 JULI 1883

Ingezonden stuk.
Herstemming te Smilde.
Medekiezers!
Wij mogen omtrent de keuze onzer vertegenwoordigers in den Gemeenteraad niet onverschillig zijn,
en toch door de slechte opkomst bij de stembus en door eenige namen, die men op de stembiljetten
aantreft, kan men den indruk niet geheel onderdrukken, dat de geest van onverschilligheid ook in
deze gemeente nog al te veel heerscht.
Dit, medekiezers! moet anders worden, en laat ons bij de aanstaande herstemming toonen, dat wij
den ernst der zaak inzien; laat ons bovenal eendrachtig zijn in onze keuze.
Het ligt niet in onze bedoeling, ook niet op onzen weg, de personen onzer keuze aan te wijzen, dit is
de taak der kiesvereenigingen, maar wel achten wij ons gerechtigd de vraag te stellen: waarom
moeten twee der aftredende leden plaats maken voor anderen?
Zijn er feiten, die een herverkiezing ontraden, of is er iets gebeurd waarom een ander lid der
gemeente den voorrang verdient? Waarom er dan niet bij tijds den kiezers op gewezen? In het
geheim de oude leden af te maken, kiezers, duidt het ons niet ten kwade, dat noemen wij illiberaal en
uw recht als kiezer onwaardig.
Waart gij openlijk opgekomen, vertegenwoordigende eene richting, wij hadden u welkom geheeten
in het strijdperk en van geen andere dan van eerlijke wapenen hadden wij ons bediend, maar op deze
wijze doet het denken aan den dood van Prins Willem I.
Maar, medekiezers ! bedenkt u twee maal om 31 Juli e.k. mede te werken, dat de poging een feit
wordt, om twee geachte raadsleden af te maken en het onzekere boven het zekere te kiezen.
De spreuk: alle verandering is geen verbetering, die spreuk onzer vaderen bevat waarheid, en laten
wij, kiezers, den 31sten Juli toonen, dat wij die op prijs stellen en behartigen.
Een kiezer, die belang stelt in het heil der gemeente.
Ingezonden stuk.
Smilde, 23 Juli 1883.
Naar ons is medegedeeld schijnt de feestcommissie voor de a.s. landbouwtentoonstelling alhier met
den besten geest bezield te zijn, daar haar programma uit p.m. tien nommers moet bestaan en
waarvan de schooljeugd ruim haar deel krijgt. Wij twijfelen niet of de ingezetenen zullen dat zeer op
prijs stellen en door medewerking, vooral op financiëel gebied, daarvan blijken geven, te meer nu
het hoofddenkbeeld der commissie schijnt te zijn om er rijk en arm, oud en jong door te laten
genieten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 JULI 1883

Smilde, 24 Juli. Heden ontlastte zich boven deze gemeente een zwaar onweder, vergezeld van hevige
regenbuien. Dat er ongelukken door ontstaan zijn, daarvan heeft men niet vernomen. Alleen is te
Hoogersmilde de bliksem in een eikenboom geslagen, staande op het erve bewoond door Aaldert
Bos. De boom, die zeer dicht bij de pastorie staat, is gespleten en de bast grootendeels weggeslagen.
- Gisteravond hield de feestcommissie voor de landbouwtentoonstelling alhier eene vergadering met
de onderwijshoofden der scholen in deze gemeente, om in overleg te treden over het houden van een
kinderfeest op den dag der tentoonstelling.
Men is tot geen afdoend besluit gekomen, omdat velen meenden, dat voor de gemeente Smilde de
dag voor de landbouwtentoonstelling niet geschikt was voor een kinderfeest.

