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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 JULIJ 1869 
 
+ Smilde, 13 Julij. Als iets bijzonders kunnen we van hier berigten, dat de wedu. Oosting een Friesch 

schaap bezit, dat drie jaar oud is, twee jaar achtereen melk gegeven (dagelijks nu nog eene halve kan) en 

nooit gelamd heeft. Dezer dagen is er door een slager nog te vergeefs een en twintig gulden voor 

geboden. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 13 Julij 1869 

Kiezers van de Smilde! Dingsdag 20 dezer worden wij geroepen om vier leden voor den Raad dezer 

gemeente te kiezen. Wanneer wij letten op de toestand dezer gemeente, dan moeten wij tot de treurige 

overtuiging komen, dat de ingezetenen, en vooral de middelstand, onder zeer zware lasten gebukt gaan, 

en niet gevraagd wordt of ze het kunnen betalen. Daarom is het vooral dringend noodzakelijk om 

personen te kiezen, die zuinig zijn en den toestand onzer gemeente kennen. Ik raad daarom mijne 

medekiezers aan met mij te stemmen op: H. van Veen, J. Joffers, C.H. de Jonge en P. Wessemius. 

 ‘k Had anders  de vier leden van het burgerlijk armbestuur willen voorstellen, maar, wanneer men het 

land bij het werkhuis ziet, dat zoo onbebouwd is blijven liggen, dan is het schande voor die heeren, dat 

ze niet beter voor de gemeente opkomen. 

Ieder ga zien en oordeele. 

         Een kiezer. 

Algemeene Kiesvereeniging 

Smilde. 

Vergadering op Vrijdag 16 a.s., des avonds te 7 uur bij J.H. WIND. 

Smilde, 13 Julij 1869       J.H.KIJMMELL, voorzitter 

        J. DRENTHEN, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 17 JULIJ 1869 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Om vier candidaten tot leden van den Gemeenteraad van de Smilde aan te bevelen gebruikt een zich niet 

noemend kiezer, in uwe courant van Donderdag jl., laster als middel van aanbeveling. Als voorzitter van 

het burgerlijk armbestuur dezer gemeente geef ik aan wie daarin belangstelt den raad, om het bedoelde 

land te gaan zien, en dan aan een der leden van het armbestuur te vragen, waarom het bestuur van 

oordeel was dat land dit zomer braak te laten liggen, en vertrouw ik, dat elk eerlijk beoordeelaar het 

bestuur gelijk zal geven. 

Smilde, 15 Julij 1869         P.J.L. EEKHOUT 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 JULIJ 1869 
 
+ Smilde, 15 Julij. Heden ontving de Chr. Afgesch. gemeente alhier, het, voor haar niet verblijdend 

berigt, dat de heer H. Beuker van Giessendam voor de benoeming naar Smilde bedankte; het beroep naar  

Harlingen was door hem aangenomen. 

Correspondentie 
Heden morgen ontvingen wij een ingezonden stuk, over de aanstaande verkiezing voor den 

Gemeenteraad te Smilde, dat wij niet kunnen opnemen, omdat daarin de eerlijkheid van sommige 

personen in twijfel getrokken wordt. 

Wij achten het ook nog niet boven alle twijfel verheven, of die uitdrukkingen niet tot eene 

strafvervolging aanleiding zouden kunnen geven. 

Gaarne stellen wij onze kolommen open voor de bespreking der algemeene belangen, voor en tegen, 

maar men doe dan niet op eene wijze, als in het nu ontvangen stuk geschiedt. 


