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MAANDAG 28 MAART 1881

-vervolg van blad 1881g
Dit alles baatte mij evenveel, en toen ik bij stemming met drie tegen één overvleugeld werd, heb ik
mij onder schouderophalen, daarbij neergelegd onder de opmerking dat ik volstrekt niet met mijne
zienswijze dweepte en dat het mogelijk was (daarvoor is men immers een feilbaar mensch) dat ik
ongelijk had. Ik heb daarop de beide heeren de Vries verzocht, bij den heer Boelken (als secretaris)
aan te gaan, die een en ander dan ook aan de redactie toezond.
Ziehier, m.d.r., de aanleiding tot dit mijn schrijven. Ik twijfel niet, of alle misverstand bij ’t publieke
zal nu wel ophouden.
U voorloopig dankzeggende voor de plaatsing, verblijf ik gaarne hoogachtend
uw dienaar
P. WESSEMIUS,
directeur der stoomboot “Smilde I.”
Smilde, 25 Maart 1881.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 29 MAART 1881

Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Vergun mij door middel van UEds. geëerd blad de verklaring af te leggen, dat de mededeelingen van
den heer P. Wessemius van 25 dezer niet overeenkomstig de waarheid zijn.
In de hoop, dat de vergadering mij verlof zal geven, om uit de gesloten vergadering van 19 dezer
openlijken mededeelingen te doen, ben ik bereid op dat punt terug te komen.
Onder dankzegging voor uwe bereidwilligheid heb ik de eer te teekenen
Smilde,
UEds. dw. dr.,
27 Maart.
M.A. HOOGERBRUGGE.
Verkoop en verhuring.
SMILDE.
Op Donderdag 7 April 1881,
des avonds precies te 7 uur, zal, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek bij palmslag worden
verkocht:
1. EEN HUIS
en achter gelegen Land, groot ruim 4 hectaren, op de Grietmanswijk te Smilde, afkomstig van de
Erven D. JOFFERS, ingezet op de geringe som van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 547.11.
Ten verzoeke van den Heer P. VAN DER WEST.
2. Eene Behuizinge,
LAND, BOSCH en uitgestrekt HEIDEVELD en VEEN, waarbij BAGGERVEEN, in Eekhoutsblok te
Smilde, groot pl. m. 25 hectaren, ingezet op de zeer geringe som van . . . . . f 895.89.
Ten verzoeke van Mejufvr. VAN DER WEST en Kinderen.
Voorts zal alsdan publiek worden verhuurd:
1. ZEVEN KAMPEN
Groen- en Bouwland,
tusschen de Grietmans- en Meesterswijk te Smilde, op de plaats afkomstig van JANNES NUIS, - ten
verzoeke van den Heer H. OFFEREINS.
2. TWEE KAMPEN
GROENLAND,
achter BARTELD DRENTH te Smilde, en een halve plaats LAND en ONDERGROND, op pl. 22 in het 4de
Blok. – ten verzoeke van Mejufvr. MARGIEN DE VRIES, Wed. H. TEN KATE te Smilde.
Aanwijs geeft de bew. JACOB DE VRIES aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

