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+ Smilde, 14 April. De Schipper W.D., van wien wij in dezen courant van 12 dezer berigtten, dat hij
aan de pokken leed, is heden overleden.
INGEZONDEN STUKKEN
Men is hier druk in de weer, met langs de huizen eene collecte te houden, teneinde voor de
onderhoudpligtigen (grondbezitters) de Grietmansbrug weder te laten oprigten. Zou zulk eene
willekeurige en vernederende maatregel, die buiten voorkennis van ingelanden is geschiedt, geene
aanleiding kunnen geven, dat zij, die zoo willekeurig handelen, door het laten herstellen der brug, het
bewijs geven, dat zij zich voor het vervolg aansprakelijk stellen voor het onderhoud?
Eene vraag, die alleen gesteld is, om die ijveraars indachtig te maken, dat die zich brandt zelf op de
blaren moet zitten.
Smilde, 14 April.
Eene anti-communist
ONDERTROUWD
A. DIETERS, van Gieten
en
J. HOVING, Wed. J. VENNIK,
van Smilde
Smilde, 16 April 1871
Strekkende deze tot eenige kennisgeving aan bloedverwanten, vrienden en bekenden.
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+ Smilde, 16 April. Heden had de herstemming ter verkiezing van nog twee notabelen plaats. 77
stemmen waren uitgebragt, waaronder 8 van onwaarde. J. de Vries verkreeg 58, A. Naber 56, P.
Bosch 18 en A. Haanstra 10, zoodat de twee eerstgenoemden zijn verkozen. Hierbij moeten we de
opmerking maken, dat bij de opgaven van het aantal ingekomen stemmen bij de voorgaande
stemming door eene verkeerde opgave dit aantal tien stemmen te groot was, en, in plaats van 98, 88
stemmen is geweest, zoodat F. Strik niet in de herstemming viel, maar dadelijk is verkozen.
Tevens heeft heden eene vrije stemming ten gevolge het bedanken als notabel door mr. L. Kijmmell
plaats gehad. Hiervoor waren 79 stemmen ingekomen, waaronder 4 van onwaarde. J. Jansen bekwam
51, C. de Jonge en P. Bosch elk 6, Hk. Oldenkamp en F. Feijen elk 2 stemmen, terwijl nog acht
verschillende personen elk ééne stem erlangden.
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Jonkers- en Grietmansbrug.
Naar aanleiding van een schrijven van 20 April j.l. van den WelEd. Geb. Heer J. LUNSINGH
TONCKENS, Burgemeester van Beetsterzwaag, roept de ondergeteekende alle belangstellenden op, tot
het bijwonen eener VERGADERING, op den 26sten April a.s., des namiddags ten vier ure, ten huize
van den Heer J.H. WIND, teneinde plannen te beramen, om de respective Bruggen te herstellen.
Smilde, 21 April 1871
M.A. HOOGERBRUGGE
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+ Bovensmilde, 23 April. Hedenmorgen mogt de Herv. gemeente alhier zich voor het eerst bij hare
godsdienstoefening verheugen in het bezit van gordijnen voor de ramen verkregen uit de opbrengst
eener loterij. De gemeente is daarvoor zeker zeer erkentelijk jegens allen die daartoe bijdragen
leverden.

