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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 JULIJ 1877

Smilde, 10 Julij. De aanstaande verkiezingen voor den gemeenteraad worden hier tot nu toe zoo kalm
te gemoet gezien, dat het schijnt alsof er dit maal geen strijd zal ontstaan. De liberale partij is laauw
en verdeeld, zoodat dan ook de candidatuur van den heer Boelken, die door de liberale
kiesvereeeniging wordt aanbevolen, geene zeer levendige deelneming zal vinden.
Hoewel die heer algemeen wordt geacht door allen die hem kennen, vinden velen het, op zijn zachtst
genomen, wel wat vreemd, dat mannen als J.P. Hatzmann, A. Spier enz. enz. zoo maar klakkeloos op
zij worden gezet, te meer daar de heer B. nog maar korten tijd in deze gemeente is gevestigd en vele
kiezers dus op ‘hooren zeggen’ moeten afgaan.
Ook wekt het groote bevreemding, dat de heer Wessemius (aftr. lid) door de lib. kiesvereeniging als
candidaat is geproclameerd. Ware ze voor den dag gekomen alléén met mannen van erkend liberale
beginselen en ware er dan tevens op gelet dat te Hoogersmilde geen enkel raadslid woont, dan zou
zeker meer geestdrift zijn opgewekt, waar nu bijna geen spoor meer van belangstelling is op te
merken.
Zooals nu de zaken staan valt er bijna niet aan te twijfelen of de heer Hoogerbrugge zal zijn verloren
zetel herwinnen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 JULIJ 1877

SMILDE!
tot LID voor de Prov. Staten wordt aanbevolen
Mr. J. TONCKENS
te Westervelde.
EENIGE GRONDBEZITTERS.
KERKVOOGDEN der Herv. Gem. Hijkersmilde en Kloosterveen zijn voornemens
uit de besteden:
Eenig Lak-, Verf- en Witwerk aan Kerk en Pastorie.
‘BESTEK ligt ter inzage van af Maandag den 16den tot en met den 20sten Julij in de Kerkekamer;
inschrijfbiljetten bezorgen bij den Adm. Kerkv. A.D. POT, uiterlijk 20 Julij ’77.
Smilde, 13 Julij 1877.
M. FERNHOUT, voorz.
J. DE VRIES, Secr.
Veldvruchten te Smilde.
Op Woensdag 18 Julij a.s.,
te 6 ure, zullen, in de OUDE VEENHOOP, worden verkocht, ten verzoeke van :
1. Den heer H.C. PRINS: Een kamp beste ROGGE op de plaats van M. BODENSTAFF bij de Witterwijk.
2. Den Heer Dr. J. DIJCK FLEDDERUS, EMERITUS PREDIKANT: Een perceel beste ROGGE en een
perceel dito HAVER achter de woning van den Verkooper.
3. Den Heer Mr. L. KIJMMELL: Een kamp beste HAVER, de achterste kamp bij de Batten van
MARTEN KLOK op ’t Noorden.
4. Den Heer HERMAN ELSHOF: Een kamp beste ROGGE op de plaats naast H. REBENSCHEIJDT en een
kamp dito HAVER achter de Israëlitische Kerk.
5. Den Heer A.H. ROOSEBOOM: een kamp beste ROGGE op de plaats achter HENR. WOLT.
OFFEREINS.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 16 JULIJ 1877

Door het bedanken van den Heer W.J. BOELKEN worden als CANDIDATEN voor het lidmaatschap
van den Raad door de Kiesvereeniging SMILDE gesteld:
J.H. WIND,
}aftredende
P. WESSEMIUS,} leden
en
J. ROEMER.
Namens de Kiesv.: H.C. PRINS.

