blad 1885r
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 14 NOVEMBER 1885

Te huur in Smilde:
Een WOONHUIS,
SCHUUR en ERF met 6 hectaren GROEN- of BOUWLAND, gelegen aan de Molenwijk, thans in
gebruik bij HERMANUS KOOPS.
Alsmede een ARBEIDERSWONING met een hectare BOUWLAND, thans in gebruik bij W. MAST.
Te bevragen bij den eigenaar den Heer M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 16 NOVEMBER 1885

Smilde.
Op Dinsdag 24 Nov. a.s.,
des morgens te 11 uur, zal, ten huize van de Erven FLEDDERUS te Hooger-Smilde, publiek worden
geveild:
Een Boerenplaatsje,
te Hooger-Smilde, in de nabijheid van het Oranje-kanaal, bestaande in Behuizinge en Erf, Bouw- en
Groenland, te zamen groot p.m. 4 hectaren, in gebruik bij L. JOLDERSMA, ten verzoeke van M.
SCHANS aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 NOVEMBER 1885

Veeboeldag – Smilde.
Dinsdag 24 November 1885,
des morgens 10 uur, ten huize van J.H. WIND, in DE VEENHOOP te Smilde, publieke verkoop van:
1 PAARD,
15 stuks Hoornvee,
waaronder aanstaande te kalven en gusten en 30 VARKENS, ten verzoeke van HENDRICUS CORNELIS
HATZMAN te Smilde.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 NOVEMBER 1885

Ingezonden Stuk.
Mijnheer de redacteur!
Het artikeltje van den heer Hoogerbrugge, waarin hij verklaarde, dat, indien ’t gevoelen van den heer
S. (?) ook dat van de liberale kiezers te Smilde was, hij dan na 6 Nov. gaarne het waarom van zijne
handelwijze voor hen zou willen gaan uitleggen, heb ik toen met genoegen gelezen. Bravo! dacht ik,
dat is nog een man, die zijne beginselen durft toonen. En toen dan een zekere heer K. hem kort daarna
verzocht om maar publiek weg in uw blad zijne daad te motiveeren, dat is: de redenen op te geven
waarom hij juist zoo en niet anders had gehandeld, misschien wel om daarna een tweestrijd met hem
aan te vangen, zie, toen dacht ik ook niet anders, of de heer H ….. zou zich daartoe niet lang laten
wachten.
Doch mis hoor! … de uitgenoode heeft zich onder nietige voorwendseltjes verontschuldigd. Dit nu
had ik nooit van den heer H …. verwacht.
‘k Hoop, en ‘k weet zeker, dat het de wensch is van velen, dat hij nog van inzichten verandere en dat
hij, in plaats van er over te spreken in eene vergadering van ‘de Vooruitgang”, waar toch gewoonlijk
maar enkele kiezers verschijnen, den heer K. en ons allen door middel van uw blad het maar eens
flink zegge.
Uw dienaar,
Smilde, 17 Nov. 1885.
X
Heden ontsliep zacht en kalm, na een kortstondig lijden, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen
zorgdragende vader HENDERIKUS JACOBUS BIJNEMA, in den ouderdom van ruim 67 jaren.
Smilde, 18 Nov. 1885.
Ook mede namens de kinderen,
L.G. BIJNEMA-VENNIK.

