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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 JULIJ 1875 
 

KIESVEREENIGING 

K. B. en V. 

te Smilde. 

VERGADERING tot het stellen van CANDIDATEN tot Leden van den Gemeenteraad op Zondag den 

11den Julij a.s., des avonds te 7 uren, in het Evangelisatiegebouw. 

Toegang voor kiezers van den Gemeenteraad vrij. 

Smilde, 7 Julij 1875.      Namens het Bestuur: 

M. FERNHOUT, Secretaris. 

Ingezonden stuk. 

Men verdenkt u, zeide een mijner geestverwanten, dat uwe verklaring van 3 Julij l.l. niet gemeend 

is. 

Hierin laat ik ieder vrij, maar onbillijk zoude ik het noemen, indien men het eenige liberale lid, dat 

dit jaar moet aftreden, buiten sloot en daartegen waarschuw ik nogmaals mijne geestverwanten. Ik 

pleit niet voor personen, maar voor rigting. 

Heb ik ook in 1871, maar vooral in 1873, toen ik op de hinderlagen heb gewezen, die men had 

opgeworpen om de herbenoeming van de Heeren P. V.D. VEEN en J. DRENTHEN te doen mislukken, 

niet hetzelfde gedaan? 

Ik hoop door verdachtmaking, van welken zijde ook, mij niet uit het regte spoor te laten brengen. 

Het 10tal jaren, dat ik zitting in den Raad heb gehad, heeft regt voor allen mij tot compas gediend. 

Op partijvorming heb ik mij in den Raad niet toegelegd, en van daar, dat de gedachtenwisselingen 

met mijne geestverwanten dikwerf niet minder warm waren, dan met andersdenkenden. 

En indien men de notulen raadpleegt, zal men ontwaren, dat ik voor het belang van het openbaar 

onderwijs ben opgetreden, en indien ik vermoedde, dat het bijzonder onderwijs ongelijkmatig 

zoude worden gedrukt, heb ik niet gezwegen. 

Ieder kiezer zal gevoelen, dat ik bij mijne periodieke aftreding ieder in zijne keuze moet vrijlaten, 

daar ik geen aanspraak heb op gunst, voor persoons- of partijdiensten. 

Bovendien heb ik evenveel afkeer van verpligtingen aan geestverwanten, als van gunst van 

andersdenkenden. 

Ik begeer mijn mandaat dan alleen verlengd te zien, als ik kan optreden voor het belang van het 

algemeen en niet uitsluiten voor eene partij of rigting. 

Voor dat er kandidaten gesteld waren, meende ik tot spreken geroepen te zijn, daarna alleen bij 

dringen noodzakelijkheid. 

Smilde, 6 Julij 1875.      M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 9 JULIJ 1875 
 

AANBESTEDING - SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde zijn voornemens, op Woensdag 21 Julij 

e.k., des voormiddags ten elf uur, in ’t openbaar AAN TE BESTEDEN: 

1
e
. Het verhoogen van de zoogen. Kleine School te Kloosterveen en het plaatsen van twee 

IJzeren Ramen daarin. 

2
e
. Het verwen van het Gemeentehuis (uitwendig en gedeeltelijk inwendig.) 

3
e
. In vereeniging met de Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente te Kloosterveen en 

Hijkersmilde, het verwen der Inrijhekken aan den straatweg vóór het kerkplein en van het 

Lijkenhuisje op de begraafplaats te Kloosterveen. 

BESTEK en VOORWAARDEN liggen ter lezing ter Gemeente-Secretarie, waar alle inlichtingen zijn te 

bekomen en waar aangaande het sub 2
e
. vermelde, aanwijzing zal worden gedaan op Dingsdag 13 

dezer, des morgens ten 11 uur. 

De INSCHRIJVINGSBILLETTEN moeten minstens een half uur vóór de besteding ten Gemeentehuize 

worden bezorgd. 

Smilde, 7 Julij 1875.     Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

EBBINGE. 

De Secretaris 

S. KOOGER. 


