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De heer d. W. deelt verder mede, dat de heer H. lid der plaatselijke schoolcommissie is en dus de 

openbare scholen steunt. Men sticht eene Christelijke nationale school én steunt de openbare! De tijd 

van mirakelen is nog niet voorbij. 

Verder komt de heer d. W,. dood leuk vertellen, dat in de Statenzaal slechts wegen, kanalen en 

waterschappen ter sprake komen. 

Wie kiest dan toch wel de leden voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal? Is de zamenstelling van 

dit collegie misschien niet de aandacht waard? 

Er is nog eene reden, waarom de heer Hoogerbrugge wordt aanbevolen, een reden, die o.i. van allen 

grond is ontbloot. Het is deze: De heer P. v.d. Veen woonde te Smilde, zoodat zijne plaats door een 

Smilder moet worden ingenomen. Men schijnt te vergeten dat een der Gedeputeerden te Smilde 

woont en dat bovendien de burgemeester dier gemeente lid is van de Provinciale Staten. Smilde heeft 

dus niet te klagen en we herhalen het dat de heer Hoogerbrugge niet de candidaat kan zijn der liberale 

kiezers. 

Smilde.         Eenige liberale kiezers. 

Ingezonden stuk. 

De Drentsche Hoofdvaart niet op den bepaalden tijd heropend! 

Groote teleurstelling voor vele schippers, verveeners, landbouwers en kooplieden! Hetgeen de 

inzender dezes in dat berigt van Zaturdag en heden zoozeer opmerkelijk voorkwam, is, dat die 

buitengewone omstandigheid, die de verlenging veroorzaakte, zoo juist ter elfder ure zich openbaarde. 

Dit gaf mij aanleiding als belanghebbende, u, mijnheer de redacteur, te verzoeken om een plaatsje in 

het eerstuitkomend nummer van uw veelgelezen blad; het mogt soms zijn, dat er zich een dito (maar 

in omgekeerde zin) buitengewone voordeed, waardoor de zoo zeer gewenschte heropening twee à drie 

dagen vroeger kon plaats hebben, en daar ons geduld reeds te veel op de proef is gesteld, zou dat ene 

verrassing zijn, die het algemeen met vreugde zou begroeten! 

U bij voorbaat denkzeggende voor de plaatsing dezer regelen, heb ik de eer te zijn, hoogachtend, 

Uw Ed. dw. dienaar, W. 
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SMILDE. 

Op Vrijdag 3 October 1879, 

des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van J. H. EIS te Oudesmilde, publieke verkoop van: 

3 PAARDEN, 

waaronder 2 zwarte Ruinen, 

11 stuks HOORNVEEN, 27 Drentsche SCHAPEN, 11 VARKENS, waaronder 2 vetten, 1 STIER, 2 

WAGENS, 1 KAPWAGEN, PLOEG, EEGDE, Boer- en Melkgereedschappen, HOOI, STROO, 

Huismeubelen 
en ’t geen meer tevoorschijn zal worden gebragt. 

Notaris Mr. H. VAN LIER. 

ALGEMEENE KIESVEREENIGING 

te ASSEN. 

Tegenwoordig 36 leden. 

Verkozen met 19 stemmen tot CANDIDAAT voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten de Heer 

M. A. HOOGERBRUGGE 

te Smilde, 

terwijl de Heer JACOB MEURSING 17 stemmen bekwam. 

Namens het Bestuur, 

Mr. A. TEN OEVER, waarn.-Voorzitter. 


