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+ Smilde, 10 Mei. Onze voorjaarsmarkt, gisteren alhier gehouden, was niet druk bezocht; voorzeker mede
veroorzaakt, dat er geen rundvee mogt komen. Varkens, schapen en geiten waren nog al willig. Varkens
golden tot f 50 toe; schapen tot zelfs f 25 en geiten f 6, f 7 à f 8; biggen en lammeren waren naar
evenredigheid ook hoog in prijs.
MEDEKIEZERS TE SMILDE!
Morgen, Vrijdag 18 Mei worden wij naar de stembus groepen. – Wie heeft aanspraak op onze stem?
Algemeen zal men met ons instemmen den man, vol ijver en lust, om mede te werken tot heil der
gemeente, bezield met de zucht tot gematigden vooruitgang op stoffelijk en intellectuëel gebied, toegerust
met gaven van den geest, die hem het vertrouwen zijne mede-ingezetenen waardig maken en bovendien
het bedrijf in de Maatschappij uitoefent, dat reeds lang billijke aanspraak heeft, om in den Gemeenteraad
te Smilde vertegenwoordigd te worden.
Medekiezers! de Smilder Schipperij heeft aanspraak op onze stem; zij maakt een der hoofdbronnen uit van
ons bestaan, en daarom gevoelen wij ons gedrongen, alle onze zelfstandige en onpartijdige medekiezers
toe te roepen:
Brengt met ons morgen uwe stem uit op
den heer P. WESSEMIUS.
Uwe onpartijdige en zelfstandige
Medekiezer
A-Z.

De KIESVEREENIGING de Eendragt te SMILDE
heeft, door het verzoek van den Heer C. BLENKEN, om bij de a.s. verkiezing niet in aanmerking te komen,
alleen tot haren Candidaat voor Lid van den Gemeenteraad gesteld:
den heer P. Wessemius,
die alle Kiezers wordt aanbevolen.
namens het Bestuur,
M.A. HOOGERBRUGGE, Pr.
Cs. HUBENET, Sec.
MEDEKIEZERS TE SMILDE,
een woord van waarschuwing!!
De kandidatuur van den Heer P. WESSEMIUS kan alleen bestreden worden door het gezegde: “maar een
Schipper kan niet altijd tegenwoordig zijn.”
Maar ik geef die bestrijders in overweging, of het niet verantwoordelijker is, het mandaat toe te
vertrouwen aan den man, die komt als hij kan, dan aan den man, die komt als hij wil?
Jammer, Kiezers, dat gij de gemeenteraadszittingen zoo weinig bezoekt, anders zoudt gij reeds met mij
overtuigd zijn, dat men geen Schipper behoeft te wezen, om niet tegenwoordig te zijn.
Komt! als belangrijke punten aan de orde zijn, zoo als
HOOFDELIJKE OMSLAG,
ARMWEZEN,
met één woord, alle punten waar onvermijdelijk personaliteit in doorstraalt, dan zoekt men de
vredesmannen te vergeefs, maar een vrede, die gekocht wordt door de verwaarloozing van uwe belangen.
Neen! ik ben bewust , dat de Smilder Kiezers te veel op de hoogte van onzen tijd zijn en haar belang te
naauw aan ’t hart ligt, om zich daardoor langer te laten verschalken.
Medekiezers! toont, dat ik u niet te hoog heb geschat en weet morgen uw ouden roem weder te handhaven,
door
den heer P. WESSEMIUS
ons mandaat toe te vertrouwen.
Uw medekiezer
M.A. HOOGERBRUGGE.

