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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 6 MEI 1874

In de onderstelling dat een berigt in deze Courant, waarbij gemeld werd, dat Dr. J.H. DAMMAN DE
WITT te Gieten voor de verkiezing tot het lidmaatschap der Prov. Staten niet in aanmerking wenscht
te komen, op waarheid gegrond is, hebben vele kiezers in den Westhoek van Drenthe besloten hunne
stem uit te brengen op den Heer
M.A. Hoogerbrugge te Smilde.
Zij noodigen hunne medekiezers uit om gemelden Heer bij de aanstaande verkiezing te stemmen en
tevens vooral de candidatuur der Heeren
C.J.M. Jongkindt Coninck en
Mr. W.O. Servatius
met alle kracht ondersteunen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 MEI 1874

+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 10 Mei. Hedenvoormiddag werd onze beroepen en overgekomen
leeraard ds. W. Clercq onder ons bevestigd door den consulent der gemeente ds. M. Reijerkerk, die
tot tekst had genomen 1 Cor. 9:23, terwijl de bevestigde des achtermiddags zijn dienstwerk
aanvaardde, met een leerrede naar aanleiding van Joh. 6: 67-69. Beide godsdienstoefeningen werden
door eene groote schaar menschen, de laatste ook door eenige ringpredikanten bijgewoond.
VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
te Smilde.
’t Bestuur denkt op Vrijdag den 15den mei 1874, des namiddags om zes uur, bij WIND te Smilde
aan te besteden:
De levering van 50.000 stuks Turf, afkomstig uit de Molenwijkveenen.
VOORWAARDEN liggen ter lezing bij WIND, waar de BILLETTEN daags te voren moeten worden
bezorgd.
’t Veenschaps-Bestuur vnd.:
P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG/VRIJDAG 14/15 MEI 1874

Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot KORNELISJE BLOMSMA, in den ouderdom van 40 jaren en 7
maanden, na eene gelukkige echtvereeniging van 14 jaren.
Smilde, 11 Mei 1874.
C.R. DE JONGE.
DE KIESVEREENIGING
K.B.V.
te Smilde
heeft tot CANDIDAAT voor de Prov. Staten gesteld:
MR. W. O. SERVATIUS,
en heeft besloten bij de herstemming voor een lid van den GEMEENTERAAD geen Candidaat te
stellen, daar beide Heeren, tusschen wie de herstemming moet plaats hebben, in hun beginsel, het
volle vertrouwen der Vereeniging waardig zijn.
Namens het Bestuur,
M. FERNHOUT.

