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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 NOVEMBER 1878

Ingezonden stuk.
Met genoegen lazen wij in de Provinciale Drentsche en Asser Courant de aanbeveling van den heer
M.A. Hoogerbrugge als lid der Provinciale Staten.
Die aanbeveling verdient ondersteuning.
De heer Hoogerbrugge is een onafhankelijk man, groot landeigenaar zoowel te Smilde als in het
noordoosten onzer provincie: daarenboven iemand, die de moed heeft voor zijn overtuiging uit te
komen, maar ook de gave, die te verdedigen.
De candidatuur van den heer M.A. Hoogerbrugge verdient meer aanbeveling van die van den heer
Hesselink te Paterswolde, omdat de familie Hesselink door één harer leden reeds voldoende is
vertegenwoordigd en men in zulke kleine vergaderingen als onze provinciale zoo min mogelijk
leden van dezelfde familie moet hebben: wij komen dan toch zoo gemakkelijk terug tot de oude
periode der familieregering, die door niemand meer zal worden gewenscht.
Daarom stemt met ons op:
M.A. Hoogerbrugge, landbouwer te Smilde.
Eenige kiezers buiten Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 14 NOVEMBER 1878

Ingezonden stuk.
MEDEKIEZERS!
Den 18den dezer zal u gelegenheid worden gegeven tot het kiezen van een lid voor de Provinciale
Staten. Wij vertrouwen dat onze medekiezers flink uit hunne oogen zullen zien, door een man te
kiezen met de noodige kennis, onafhankelijk, bekend met de provinciale aangelegenheden, vriend
van vooruitgang en bij dat alles een begaafd spreker.
Een zoodanige man vindt gij ongetwijfeld in den heer M.A. Hoogerbrugge, grondeigenaar te
Smilde, zijnde hij de regte man op de regte plaats.
Daarom noodigen wij onze medekiezers uit hunne stem uit te brengen op den heer
M.A. Hoogerbrugge, grondeigenaar te Smilde.
KIEZERS!
Met het volste vertrouwen bevelen wij voor LID der PROVINCIALE STATEN aan den Heer
M.A. HOOGERBRUGGE,
Grondeigenaar te Smilde,
als iemand toegerust met kennis van zaken en aan wien wij onze belangen gerust kunnen
toevertrouwen.
EENIGE KIEZERS.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 NOVEMBER 1878

Smilde, 12 Nov. Het post- en telegraafkantoor alhier is opgenomen en goedgekeurd. Zoowel de
bouw als de verfwerken moeten zeer goed voldoen aan de eischen welke men ze kan stellen, zoodat
de hh. v. Es en Manak geen schade aan hun goeden naam hebben geleden.
SMILDE.
WEGEN EN VOETPADEN.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis dat op de GemeenteSecretarie, van en met Vrijdag den 15den November tot en met Zaturdag den 30sten November
1878, voor een ieder ter inzage zullen liggen: de door den Gemeenteraad voorloopig vastgestelde
TABELLEN van alle Wegen en Voetpaden, die aan het toezigt van het Gemeentebestuur onderworpen
zijn.
Bezwaren moeten uiterlijk den 30sten November 1878 bij Gedeputeerde Staten van Drenthe worden
ingediend.
Smilde, 14 Nov. 1878.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

