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M. d. r., het is naar mijn bescheiden oordeel niet flink, noch ridderlijk, beschuldigingen in te dienen
en als de naam tot verantwoording wordt opgeroepen, dan zich achter het herodiaansche schild (ter
gelegener tijd) te verbergen en te verontschuldigen. De onbekende A. heeft zijn pen reeds
nedergelegd en ik zal moeten volgen, doch ik wensch van deze gelegenheid gebruik te maken om aan
hen, die tot het vrijwillige fonds tot herstel van kerk en pastorie hebben bijgedragen, mede te deelen,
dat bij mij de gelegenheid openstaat inzage te nemen van de besluiten en handelingen ter dier zake
van het college van kerkvoogden en notabelen.
Onder dankzegging, m. de r., voor uwe bereidwilligheid noem ik mij
uw dw.,
J. DE VRIES.
Smilde, 6 Juni ’89, op Zeldenrust.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 JUNI 1889

Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Bij een onpartijdig onderzoek is ons gebleken, dat de heer M.A. Hoogerbrugge zich nog niet heeft
verklaard, of hij zich bij de a.s. periodieke verkiezing van leden van den gemeenteraad benoembaar
stelt.
Wel is ons verzekerd, dat hij door eenige kiezers gepolst is, doch hij wenschte eerst dàn eene
beslissing te nemen, indien hem door eene kiesvereeniging eene candidatuur wordt aangeboden.
Smilde, 11 Juni ’89.
X.

Heden overleed, zeer zacht, in den gezegenden ouderdom van 90 jaar en 10 maanden, onze
geliefde moeder en behuwdmoeder de Wed. K. FERNHOUT, geb. BERGHUIS. Haar heengaan
was vrede, omdat haar geloof gegrond was in Jezus Christus haren Zaligmaker.
Smilde, 11 Juni 1889.
Namens Broeders en Zusters,
Deze verstrekt tot algemeene kennisgeving.
M. FERNHOUT.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 JUNI 1889

Bovensmilde, 12 Juni. De liberale kiesvereeniging alhier heeft in hare vergadering van den 30sten
Mei l.l. tot candidaten voor den Gemeenteraad benoemd de heeren Jan Veenhoven, E.A. Polak en
E.R. Homan.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Indien de heer J. de Vries niet het onschatbaar geluk had zich in eene geachte en beminnenswaardige
gade te verheugen, zou ik denken, dat ZEd. meent dat achter de initiaal A. zich een paar schoone
oogen verborgen hielden, om door het uitlokken eener kennismaking eene echtvriendin deelachtig te
worden. Zijn verlangen tot eene persoonlijke kennismaking is haast sterker als in bovengemeld geval
denkbaar is. Ja, zelfs een hijgend hert, dat smachtend naar de waterstroomen verlangt, stelt hij verre
achter zich in de schaduw.
Kerkvoogd de Vries heeft het evenwel zoo druk zijn smachtend gevoel lucht te geven, dat hij in
verzuim blijft zelfs met een enkel argument mijne bedenkingen tegen de handelingen van
kerkvoogden te ontzenuwen. Wel wordt de uitnoodiging gericht tot hen die tot het vrijwillige fonds
tot herstel van kerk en pastorie hebben bijgedragen ten zijnent inzage te nemen van de besluiten en
handelingen te dier zake van het college van kerkvoogden en notabelen, doch ieder kan zich de reis
naar Zeldenrust besparen, want ZEd. zal ter dier zake wel besluiten, doch geen wettige besluiten
kunnen overleggen.
-vervolg op blad 1889o

