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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 2 AUGUSTUS 1875

f 1000 belooning
voor hen die kunnen bewijzen, dat ik of een mijner kinderen kennis dragen van den oorsprong van
het berigt uit Smilde, voorkomende per advertentie in de Prov. Drentsche en Asser Courant van 20
Julij j.kl.
Smilde, 29 Julij 1875.
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1875

Ingezonden Stuk.
Mijnheer de redacteur!
F.’s repliek op mijn verdediging van den heer Hoogerbrugge is alweer aan zijn vorige artikelen
gelijk. Algemeenheden, uitroepingen, maar geen enkel feit, geen enkel bewijs. Gaarne wil ik, ’t zij
in openbare, ’t zij in bijzondere correspondentie, den strijd tegen F. voortzetten en daarbij de
puntjes op de i’s niet achterlaten, maar onder voorwaarde, dat hij zijn naam noeme.
In een eerlijke tweestrijd moeten de kansen gelijk staan, kruipt de eene partij niet achter een
borstwering terwijl de andere ongedekt staat.
Mogt F. zoo eerlijk zijn, dan zal ik hem met de stukken bewijzen, dat de heer H. den
gemeentelijken dampkring van Smilde gezuiverd heeft en dat de thans tegen hem opgezette
beweging een cabaal is van lieden die bij den vroegeren onzuiveren toestand belang hadden.
Smilde, 2 Aug. 1875.
M. FERNHOUT.
(Bovenstaan stuk ontvingen wij gisteravond na het afdrukken der courant. Wij plaatsen het alsnog
heden, maar wenschen thans, nu de verkiezing afgeloopen is, de discussie in ons blad te sluiten.
RED.)
Veldvruchten - Smilde.
Op Vrijdag 6 Augustus 1875,
’s namiddags te 5 uur, zullen te Smilde
publiek worden verkocht:
e
1 . Dertig perceelen ROGGE, in hokken staande op plaatsen 17 en 18 in het 3e blok te Smilde, en
HAVER, op stam staande op een kamp land in het 5de blok in den Frieschen Polder, ten verzoeke
van den Heer JACOB WIETSES DE VRIES te Smilde.
2e. Een hectare HAVER, op stam staande op plaats 1 in het 3e blok te Smilde, ten verzoeke van den
Heer JACOB DE VRIES op “Zeldenrust” te Smilde.
3e. Eenige HAVER, op stam staande op een kamp land, gelegen in het 3e blok, achter het huis van
verkooper, ten verzoeke van den Heer WOLTER JONKMAN te Smilde.
De rogge wordt op het land en de haver bij den kastelein TOMAS DE VRIES aan de Grietmansbrug
verkocht; te beginnen bij de rogge.
Notaris Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1875

Smilde, 4 Aug. Voor de verkiezing bij herstemming van een lid van den Raad dezer gemeente zijn
hier uitgebragt 216 geldige stemmen en 3 van onwaarde. (’t Aantal kiezers is feitelijk 245.)
Gekozen is de heer H.P. Sickens met 112 stemmen. De overige 104 bekwam de heer M.A.
Hoogerbrugge.

