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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 JULI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde. 

Uit den slaap! en laat ons zorgen dat de Raad uit mannen blijft bestaan, die hun eigen onderhoud van 

bruggen en draaien niet van zich afschuiven en andere menschen laten rondloopen om liefdegaven 

tot dat doel in te zamelen, teneinde zij vrij van betalen blijven. 

Smilde, 10 Juli 1885.         Een kiezer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 JULI 1885 
 

Rogge – Haver – Smilde. 

Op Dinsdag 21 Juli 1885, 

des namiddags te drie uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van: 

1e. Vier perceelen ROGGE en twee perceelen HAVER, alles op stam staande op de plaats bij de 

Kijmmellswijk tegenover den molen en een kamp HAVER op stam staande op het Noorden bij de 

Kijmmellswijk tegenover het huis bewoond door JAN SMIT te Smilde, ten verzoeke van den Heer J.H. 

KIJMMELL te Smilde. 

2e. Een kamp op stam staande ROGGE voor den Heer H. VAN VEEN te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 15 JULI 1885 
 

Ingezonden stuk. 

Aan de liberale kiezers te Smilde! 

Kiezers waakt! Laat u niet om de tuin leiden door de ortodoxe kiesvereenging; de door haar gestelde 

candidaten zijn niet ernstig gemeend. Het is een krijgslist, om u in slaap te wiegen, daar drie van 

genoemde personen toch geen kans hebben om te worden gekozen. Bij de opening der stembus zullen 

er wel andere namen op hunne biljetten staan. Vooral gij liberale kiezers van Boven-Smilde verzuimt 

uw plicht niet; anders kon het wel eens gebeuren dat ge twee van uwe drie vertegenwoordigers in den 

Raad zoudt verliezen. Stelt persoonlijke veten terzijde en sluit u eendrachtiglijk aaneen, om den 

vijand van onze duurgekochte gewetensvrijheid te bestrijden. Stemt dus eenparig op de aftredende 

leden. 

Smilde, 13 Juli ’85.          V. 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Dinsdag 21 Juli e.k. wordt gij ter stembus geroepen, om uwe vertegenwoordigers, ten getale van vier, 

die volgens den rooster periodiek moeten aftreden, weder te herkiezen of anderen daarvoor in plaats te 

stellen. De vraag is, hebben de heeren J. Homan Kijmmell, Boelken, J. Drenthen en G. de Jong 

getoond de belangen te behartigen van de gemeente, die hun afvaardigde. Wij vermeenen en velen 

met ons, dat zulks in alle deelen bevestigend  kan beantwoord worden. Laat u niet van anti-

revolutionaire zijde zand in de oogen werpen, door geloof te hechten aan hunne sprookjes, dat n.l. het 

plan bestaat, om het schoolgeld te verhoogen en het dus tijd wordt dat zij in de Raad versterkt worden. 

Van bevoegde zijde vernemen wij, dat zulks geheel bezijden de waarheid is. Die praatjes worden voor 

goede munt aan den man gebracht, om de reactie in de hand te werken. Mannen als M. Fernhout, H. 

Jansen, M. Hofman en H. Eleveld werden in deze courant als candidaten genoemd, terwijl de anti-

revolutonairen dezen niet, maar wel de  heeren M. Fernhout, G. Bakker, C.R. de Jong en M. de 

Vroome zouden bedoelen, om de kiezers te bedotten. Dus liberale burgers, past op uwe neuzen, kiest 

allen de aftredende leden, de heeren Boelken, J. Homan Kijmmell, J. Drenthen en G. de Jong. Luister 

niet naar het zacht gefluit van den vogelaar, die u naar de kerkelijke zijde wil leiden, want wij moeten 

staatsburgers kiezen, maar geenszins dienaren van de kerk. 

Smilde, 13 Juli.          VERITAS. 


