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Burger Kiezers te Smilde.
Ik bent geen schrijver, ik bent geen taalkenner, ik bent geen partij man, ik bent ook geen man van groot
kaptaal, ik bent een burgerman, een man voor regt. Ik bent een man die gedeeltelijk leven moet van de
groote lui, maar ik bent een man die prijs stel op mijne vrijheid en regt: ik leef eigenlijk alleen van God,
van wien groot en klein leven moet, en dit maakt mij niet onverschillig, maar behoed mij om een slaaf te
wezen van de groote lui. Ik ben dus een zelfstandig man. Gij weet het even goed als ik medeburgers, dat
men ons als slaven wil gebruiken en ons naar de stembus drijven, om het getal van zekere partij in den
gemeenteraad te vergrooten.
Kom mede burger kiezers! laten we ons niet laten vernederen en laten gebruiken.
Dragen wij niet onze eigene lasten? Zouden wij zoo ons regt met voeten treden?
Zouden wij ons langer laten verleiden door een vriendelijke groet, maar niet gemeend, langer laten
verleiden door groote beloften, waar niets van komt.
Langer, maar laat ik maar eindigen, want mijn verontwaardiging wordt levendig. Laat ons, mede burger
kiezers, de handen in een slaan, en als uw briefje reeds door een slavenleider is ingevuld, haal een nieuw
en stem met ons een burgerman, die onze regten in den Gemeenteraad beschermt, een burgerman, die
voor Minister en Koning durft en kan spreken, gelijk hij ruim 20 jaren getoond heeft in de regten der
schippers, in de zaken van het Zwolsche diep.
Ik bedoel onze ronde en gezonde naar verstand en ligchaam mede burger
P. WESSEMIUS
Blijft niet te huis, maar vult uw briefje met dien naam in, dat zal uw gemoed en zak goed doen.
Smilde, 28 Mei 1866
Een burger kiezer,
A
Verkooping
op Zaturdag den 2 Junij 1866, des middags te 12 uur ten sterfhuize van wijlen Ds. HARM KNOL en Mej.
GRIETJE Js VOS, bij het Oranjekanaal te Hoogersmilde, van:
HUISMEUBELEN, GLAS- en AARDEWERK, LINNENGOED en verdere INBOEDEL, benevens eene partij
THEOLOGISCHE en andere BOEKWERKEN.
A.J.C. TELLEGEN, Not.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 5 JUNIJ 1866

+ Smilde, 2 Junij. Gisteren heeft de herstemming tusschen de heeren Wessemius en Homan plaats
gehad. Er waren gekomen 121 stembriefjes, waaronder twee van onwaarde. Van de overigen 119 heeft
den heer Homan ontvangen 72 en de heer Wessemius 47, zoodat tot lid van den Raad is benoemd de
heer E.R. Homan.
Op de gehouden Vergadering der
KIESVEREENIGING
de Eendragt
TE SMILDE
werden de stemmen verdeeld tusschen de heeren
Mr. L.O. GRATAMA
en
Mr. P. VAN DER VEEN,
voor de CANDIDATUUR van het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMER
namens het Bestuur
M.A. HOOGERBRUGGE, Pr.
CS. HUBENET, Sec.

