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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 NOVEMBER 1878

Boeldag – Smilde
Op Vrijdag 22 November 1878,
des morgens te 10 uur, zullen, ten sterfhuize van wijlen JAN HENDRIK MOES te Smilde en ten
verzoeke van diens erven, publiek worden verkocht:
2 PAARDEN,
waarvan 1 dragtige Merrie, 5 Koeijen, 9 Varkens, 2 Friesche Schapen, 3 WAGENS, 2 met breede
raden, 2 PLOEGEN, EEGDE, KOORNWINDE, TROG, groote STOOKPOT, 30 BIJKORVEN met Krammen
en Doeken, een BIJENHOK op afbraak, MELKGOED, BOEREN- en DEELGEREEDSCHAPPEN,
ongedorschte ROGGE en STROO, ongedorschte HAVER en GARST, AARDAPPELEN,
Huismeubelen,
BEDDEN en hetgeen meer zal worden aangeboden.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 NOVEMBER 1878

KIEZERS!
SALOMO zeide: “Spreken is zilver, zwijgen is goud”, maar voor een LID der STATEN houd ik het
meest van een man van zilver, en daarom stem ik aanstaande Dingsdag op
M.A. HOOGERBRUGGE
te Smilde.
D ….
EEN KIEZER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 NOVEMBER 1878

Aan HOOGERBRUGGE mijne stem,
Hij zal met al zijn kracht en klem
In onze Staten spreken.
En zonder links of regts te zien,
Zal hij het Volk zijn hulpe bièn
en nooit zijn eed verbreken.
Ja HOOGERBRUGGE, wat ook val,
Hij staat voor al wat regt is pal.
M.A. HOOGERBRUGGE.
M.A. Hoogerbrugge
is de CANDIDAAT voor de Staten, aan wien vele Kiezers hunne stem zullen geven.
Hij zal, daarvan hebben allen die hem kennen de overtuiging, met alle zorgvuldigheid en
naauwkeurigheid alles onderzoeken wat de heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe in de
Vergaderzaal der Staten komen aanbieden; hij zal daarover spreken en blootleggen waarom hij tegen
of voor moet stemmen.
Een ja-knikker zal hij nooit wezen.
De boer, de koopman, de neringdoende kunnen hem gerust hunne belangen toevertrouwen.
Hij zal ze met ijver behartigen.
Hij heeft daartoe den tijd en het verstand.
Neemt, gij Kiezers! dat in overweging en stemt dan op:
M.A. HOOGERBRUGGE
te Smilde.
Smilde, 16 Nov. Tot besteller der telegrammen en brieven is benoemd J. Soer alhier.
Bovensmilde, 15 Nov. Gister had hier de stemming plaats ter verkiezing van leden van den kerkeraad.
Als ouderling verkreeg slecht de heer H. Boers de meerderheid van stemmen; een tweede vrije
stemming zal den tweeden moeten aanwijzen, terwijl tot diakenen zijn gekozen de heeren L. v.d. Velde
en J.C. de Jonge.

