blad 1865r
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 25 NOVEMBER 1865

In den loop der maand December zal, ten verzoeke van J. WIELDRAAIJER te Smilde, publiek
worden verkocht:
Eene plaats BOUW- en GROENLAND, met HUIS en ERF, gelegen te Smilde aan de Friesche Scheid, te
zamen groot 9 bunders 82 roeden.
Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP; te bevragen bij den eigenaar en bij
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 NOVEMBER 1865

Een woordje aan de Kiezers te Smilde.
tans is de teid weer daar, Kiezers dat wei nu moeten zijn klaar, om Een Lid voor de Raad Der
gemeente te stemmen. Woensdag den 29 dezer, wordt gei Allen ter stemboroo verwagt, om u stemmen
uit te brengen op den Heer M.A. HOGERBRUGE. Een man die Alles doet wat of hei kan. Hier van
heeft de school. En de Polakkenbrug, gelewerd Het beweis, daarom stellen wei den Heer
HOGERBRUGGE op grote Preis die in generlei deel zijn Eigene beurs ontziet, dit behoort juist op
Smildieger grondgebiet.
Kiezers bleift nu niet te huis, En brengt ons in geen droewig kruis, En u borger Pligt te betragten. En
in dezen geen boer Agten. maar brengt met ons uwe stemmen uit op den Heer M.A. HOGERBRUGE.
Smilde den 26 November 1865
EENIGE KIEZERS

KIEZERS TE SMILDE
Nu de Kiesvereeniging zwijgt, veroorloven wij ons, te spreken. Morgen, woensdag 29 dezer, van ’s
morgens 9 tot 4 uur, worden wij naar de stembus geroepen. Trouw opkomen is pligt.
Wij willen geen van beide Candidaten beoordeelen, maar de vraag beantwoorden, waaraan heeft men
in den gemeenteraad behoefte. Het getal zwijgers, van wie men naauwelijks het voor of tegen van de
zaak kan gewaar worden, te vermeerderen of aan sprekers die met oordeel, met bescheidenheid de
zaken kunnen en durven ontvouwen en niet terug deinzen hun gevoelen te uiten en te verdedigen.
Wie heeft op onze stem aanspraak? en die welligt het nuttige wil, maar niet verder gaat of een die het
met opoffering van tijd en geld bewezen heeft het niet alleen te willen, maar het ook tot stand tracht te
brengen.
Wie heeft mede pogingen aangewend de drukkende belasting op de hoofdvaart verminderd te krijgen?
Wie heeft zich de opoffering mede getroost, de spoorweglijn digter bij de Smilde te hebben?
Wie werkt krachtig mede tot het wegruimen van den dam bij Appelscha? Is het niet onzer medeburger
de heer M.A. HOOGERBRUGGE en derhalve heeft hij aanspraak op onze stem.
Eenige Kiezers !

Op Dingsdag 5 December, ’s avonds 6 uur, in het Logement van JOHs. WIND te Smilde, zullen publiek
worden verkocht
Een HUIS, SCHUUR en ERF te Smilde, Noord-Westzijde der Hoofdvaart, thans in gebruik bij
HENDRIKUS HULST, benevens eene groote HOUTSCHUUR op afbraak.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris

