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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 JULIJ 1865 
 

DE KIESVEREENIGING DE EENDRAGT 

te SMILDE 

heeft in haar vergadering van heden tot CANDIDATEN voor de GEMEENTERAAD gekozen,  

de Heeren:  P.J.L. EEKHOUT, 

  J.H. WIND, 

  M.A. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 10 Julij 1865       namens het Bestuur, 

        Cs. HUBENET, Sec. 

Aan de Leden van de Kiesvereeniging de Eendragt te Smilde. 

Gevoelig en erkentelijk, door U tot CANDIDAAT van den Gemeenteraad gesteld te zijn, zult gij mij 

nogtans zeer verpligten, uwe stem uit te brengen op iemand, die niet alleen het heil der Gemeente 

beoogt, maar bovendien over meerdere tijdruimte, dan ik heb, voor de betrekking kan beschikken. 

Smilde, 11 Julij 1865        M.A. HOOGERBRUGGE 

Aan de CHR. BIJZ. SCHOOL te Smilde wordt gevraagd 

een Kweekeling, 

bekwaam om onderwijs te geven in den sang en in de laagste klasse werkzaam te zijn. Salaris naar 

bekwaamheid. Zij, die genegen zijn in den geest dier School werkzaam te zijn en verder opgeleid te 

worden, adresseren zich met franco brieven of in persoon bij den Hoofdonderwijzer W. D’ANCONA. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 JULIJ 1865 
 

KIEZERS! 

DE EENDRAGT te Smilde is zonder magt, en telt maar tien man. Maar brengt uwe stemmen uit op de 

Heeren E. TONCKENS, N.E. SERVATIUS en LEZER IZAKS POLAK. Een 50tal Kiezers hebben zich 

hierop vereenigd. 

Smilde den 14 Julij 1865       EEN AANTAL KIEZERS 

Mede-Kiezers 

TE 

SMILDE! 

Hoe gaarne ook, en in vele opzigten verpligtend, aan het verlangen onze mede-burgers willende 

voldoen, gelooven wij, dat wij bij de aanstaande verkiezing niet op de wensch van de Candidaten, 

maar op de behoeften der Gemeente moeten letten, en daarom roepen wij onze mede-kiezers toe: 

breng den 18 Julij met ons uwe stem uit op den heer M.A. HOOGERBRUGGE. 

Smilde, 13 Juli 1865        EENIGE KIEZERS, 

        geen Leden der Kiesvereeniging 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 18 JULIJ 1865 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

De kiesvereeniging de Eendragt te Smilde is zonder magt en telt tien man: dat is de taal die men, in 

strijd met de waarheid, in eene advertentie in de Courant van zaturdag jl. aantreft. Verscholen achter 

de woorden: een 50tal kiezers, worden daarin candidaten gesteld. ’t Zij verre van ons die te 

karakteriseren. De gehele advertentie is leugentaal, blijkbaar gesteld met het vuige doel, om de 

Vereeniging in een vernederd daglicht te stellen. De Vereeniging telt ruim 40 leden en meer dan een 

tiental was bij de stemming tegenwoordig. 

Smilde, 17 Julij 1865         C. HUBENET, 

          Secret. 


