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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 AUGUSTUS 1879 
 

Kiezers in het kiesdistrict Assen. 

Bij tijds gedacht – is nooit schade. 

Vrijdag aanstaande is het weer stembus-dag en zal ieder voor zich zelven hebben te antwoorden op 

de vraag: 

WIE IS UW MAN? 

Gij, die de eerste keer hebt gestemd op den heer  

MA. Hoogerbrugge 

zult gewisselijk aan uwe keuze getrouwe blijven, maar wat zult gij doen, die te huis zijt gebleven? 

Onderzoekt of de Heer M.A. HOOGERBRUGGE in de Provinciale Staten op zijne plaats zou zijn, of hij 

voor de belangen van het Drentsche volk daar zou spreken en stemmen, of hij dat zou doen met 

kennis en daarbij tot leus zal hebben: geen aanzien des persoons, maar regt door zee voor het regt 

van allen. 

Als gij dit onderzoekt bij onpartijdige lieden, dan zal hun antwoord wezen, kiest ook den Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE 

te Smilde. 

MEDEKIEZERS! 

Komt a.s. Vrijdag trouw ter stembus op en zet den naam op uw billet van 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

Deze keuze zal u nooit berouwen. Hij is waardig onzen vertegenwoordiger in de Staten te zijn. 

DIXI. 

 

Hoogersmilde, 22 Aug. Bij de landbouwers T.B. en H. O. zijn een paar partijtjes turf ontvreemd. 

Een ander vermist eenig hout. Men meent den dader op het spoor te zijn. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 AUGUSTUS 1879 
 
Smilde, 26 Aug. Hier circuleert een adres aan de Minister van Waterstaat, met verzoek, zoo mogelijk 

den tijd, dat de hoofdvaart zal zijn gesloten, te bekorten. 

Vooral in ’t belang van scheepvaart en verveening ware het te wenschen, dat de nieuwe sluis bij de 

Dieverbrug schielijk voltooid zal zijn. 

Hoogersmilde, 25 Aug. De heer J.C. Montijn heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. We 

vernemen, dat de heer M. nog op vier andere plaatsen is beroepen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1879 
 

Kennisgeving – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Heer COMMISSARIS DES 

KONINGS in deze Provincie op Donderdag den 28sten dezer maand deze gemeente zal bezoeken en 

dat allen, die Z.H.E.G. wenschen te spreken, zich op dien dag, des morgens ten half elf uur, ten 

Gemeentehuize behooren aan te melden. 

Smilde, 26 Augs. 1879. 

De Burgemeester voornoemd: 

BOELKEN. 


