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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 MEI 1888 
 

VERGADERING DER VEREENIGING 

DE VOORUITGANG 

TE SMILDE 

op MAANDAG 21 MEI 1888, 

des avonds ten zeven uur, 

ten huize van M. WIND. 

Aan de orde: 

Het stellen van Candidaten. 

Smilde, 19 Mei 1888. 

Namens het Bestuur, 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Tweede Oproeping 

volgens art. 34 van het Agemeen Reglement. 

VERGADERING van Stembevoegde Ingelanden op Donderdag 31 Mei 1888, des voormiddags 10 

uur, ten huize van M. WIND. 

Punt van behandeling: 

Rekening en verantwoording van het Bestuur. 

Smilde, 19 Mei 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Ingezonden stuk. 

Liberale kiezers te Smilde! 

Dinsdag a.s. zal de stembus uitspraak er over doen, of in den Smilder gemeenteraad de meerderheid 

zal zijn aan de zijde der anti-revolutionairen, dan wel of de liberale partij er den boventoon zal 

blijven voeren. 

Het komt mij voor, dat, met het oog op het dreigende gevaar, de Liberale kiesvereeniging bij het 

stellen van eenen candidaat, eene zeer goede keuze heeft gedaan. Men mocht nu de candidatuur niet 

aanbieden aan iemand, die, hoezeer hij ook door velen wordt begeerd, door anderen wordt 

verworpen. 

In den heer mr. L. Kijmmell is een man gevonden, die, bij uitstek bekwaam, liberaal in den vollen en 

goeden zin des woords, dus afkeerig van het onzalig drijven der partijen, kan vereenigen, waar eene 

noodlottige scheuring dreigt. 

’t Is te hopen, dat de liberalen tot den laatsten man ter stembus zullen opgaan en dat mr. L. Kijmmell 

hun aller candidaat zal zijn, want, zoo ooit, dan is thans ijver en eendracht noodig. Men weet het 

immers, dat de heer A. Vos gesteund wordt door zijne partijgenooten niet alleen, maar ook door hen, 

die den “Vooruitgang” dienen op zoo hoogst zonderlinge wijze. 

men bedenke, wat op het spel wordt gezet! 

Smilde.            R. 

Ingezonden stuk. 

Ten sterkste bevelen we onze mede-kiezers aan voor een lid van den gemeenteraad hunne stemmen 

uit te brengen op den heer M. Fernhout. Allen, die hem kennen, achten hem om zijn degelijk 

karakter. Het ligt niet in onze bedoeling iets ten nadeele van den heer A. Vos te zeggen, maar wie de 

hh. A. Vos en M. Fernhout beide kent, moet, dunk ons, aan den laatste in alle gevallen de voorkeur 

geven. 

Smilde.       Eenige anti-revolutionaire kiezers. 


