blad 1865l1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 AUGUSTUS 1865

+ Smilde, 17 Aug. Heden had de opening der gisteren ingeleverde stembriefjes, ter verkiezing van één lid
van den Gemeenteraad plaats. Er waren ingekomen 97 briefjes, waaronder geene van onwaarde. Van deze
hebben bekomen de Heeren M.A. Hoogerbrugge 42, N.E. Servatius 28 en E.R. Homan 23 stemmen, terwijl
op nog 4 andere personen elk 1 stem was uitgebragt, zoodat tusschen beide eerstgenoemden eene
herstemming zal moeten plaats hebben.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 22 AUGUSTUS 1865

+ Smilde, 21 Aug. Hebben we voor eenigen tijd in deze Courant berigt, dat door den heer L.F. Mulders,
gemeente-ontvanger en houthandelaar alhier, zes extra vette kalveren gemest en dienen zouden voor de
gastronomen op het Congres te Assen, thans kunnen we melden, dat de twee laatste van die zes vrijdag l.l.
zijn verkocht aan den slagter F. van der Laan te Assen, die dezelve wederom heeft verkocht aan H. Reining
in de Nieuwe Ebbingestraat, en de wed. Hazenberg, in de Kromelleboog te Groningen, voor den enormen
prijs van twee honderd dertig gulden, om te worden geconsumeerd op het aanstaande Augustusfeest te
Groningen. Heden morgen zijn ze per schuit van J. Lok van Beilen naar Groningen vervoerd; de geheele
buurt was op de been, om deze als ’t ware wonderkalveren te zien.
VERGADERING
der KIESVEREENIGING “DE EENDRAGT”, op Woensdag den 23 Aug. eerstk., den avonds 7 uur, in ’t gewone
Locaal.
Smilde den 21 Aug. 1865
Namens het Bestuur,
C. HUBENET, Secret.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 AUGUSTUS 1865

EEN WOORDJE
AAN DE KIEZERS TE SMILDE.
Maandag a.s. wordt gij weder gevraagd, om uwe stem uit te brengen. Denkt nu wat gij doet; wij willen U
noch paal, noch perk stellen, op dien gij zult stemmen; maar kent gij, Kiezer, M.A. HOOGERBRUGGE wel?
Wij volstrekt niet. Wij durven gerust te zeggen, dat hij gelijk de wind is.
En wilt gij weten hoe zijn handeling is? vraagt dan maar aan H. RIDDER, R. BRILL, H. BOS, en zoo zouden
wij er wel meer kunnen aanduiden; ten overvloede bij den Burgemeester alhier.
Smilde den 25 Augustus 1865
EENIGE KIEZERS
Op de heden avond gehoudene Vergadering der KIESVEREENIGING DE EENDRAGT, is met bijna algemeene
stemmen tot CANDIDAAT voor LID van den GEMEENTERAAD gesteld, de Heer M. A. HOOGERBRUGGE.
Smilde den 23 Aug. 1865
namens het Bestuur,
C. HUBENET, secret.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 29 AUGUSTUS 1865

+ Smilde, 27 Aug. Men heeft ons als iets bijzonders verhaald, dat de persoon Hk.F. alhier de vorige week
vijf dagen onafgebroken heeft geslapen. Hij verkeert in ziekelijke omstandigheden, veroorzaakt door eene
bloedzweer op den rug.
DE ANONYME SCHRIJVERS
van EEN WOORDJE AAN DE KIEZERS TE SMILDE, worden door dezen verzocht in ’t vervolg mijn naam,
zonder mijne voorkennis, niet te gebruiken, en vooral niet in zulke eerroovende stukken, waaronder zij
zelve hunne naam niet plaatsen; dekt die in ’t vervolg met uw eigen naam.
Smilde, 23 Augustus 1865
R. BRILL

