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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 SEPTEMBER 1867 
 

In naam des Konings! 

Op Maandag den 30 September 1867 des voormiddags te tien uur, zal ter teregtzitting van de 

Arrondissements-Regtbank te Assen, zitting houdende te Assen in het Paleis van Justitie aldaar, ten 

verzoeke van MEINE FERNHOUT, scheepsbouwmeester, wonende te Smilde, domicilie hebbende 

gekozen ten zijnen woonhuize aldaar en ten kantore van Mr. J. OOSTING, Procureur bij gemelde 

Regtbank, wonende te Assen aan den Brink, die in dezen als zoodanig voor den executant occupeert; ten 

laste van JOHANNES HOOGEVEEN, schipper, wonende te Diever, aan den meestbiedende of 

hoogstafmijnende worden verkocht: 

Een overdekte praam, genaamd de Jonge Brugt, liggende te water op de werf van den executant te 

Smilde, groot 54 tonnen (19 lasten), met al deszelfs opgoed en toebehooren, zoo en invoege als dezelve 

in beslag is genomen bij behoorlijk geregistreerd procesverbaal van den deurwaarder GERRIT HOLTHUIS 

EKKART te Assen, voor den 16 Mei 1867, overgeschreven ten kantore van hypoteken te Assen, den 18 

Mei 1867, in deel 3, nummer 729, in eigendom toebehoorende aan en bevaren wordende door 

opgenoemden JOHANNES HOOGEVEEN, uit kracht van een vonnis door de Arrondissements-Regtbank te 

Assen den acht en twintigsten Januarij 1800 zeven en zestig gewezen, behoorlijk op de minute en 

daarvan afgegeven grosse geregistreerd en beteekend, om betaling te erlangen eener som van f 1258 31; 

zijnde het bedrag der in dat vonnis tegen genoemden JOHANNES HOOGEVEEN uitgesprokene 

veroordeeling, onverminderd de interessen en kosten. 

Assen den 3 September 1867        Mr. J. OOSTING 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1867 

INGEZONDEN STUKKEN 

Wie moeten wij benoemen tot lid van de Tweede Kamer? 

Deze en gene buiten de provincie Drenthe worden, ter beschaming van de Drenthenaren, zoo het schijnt 

met geestdrift aanbevolen, en waarlijk, medekiezers! wij behoeven niet op twee gedachten te hinken, 

onze keuze daartoe moet bepaald zijn. 

De heer L.O. Gratama, door hetgeen hij in het openbaar gesproken en gedaan heeft; thans algemeen 

bekend, als zijnde toegerust met eene uitmuntende practische kennis, die bestuurd wordt door eerlijke, 

humane beginselen, is waardig, dat wij hem als onzen vertegenwoordiger het mandaat toevertrouwen.  – 

Regt voor allen en regtvaardigheid in alle deelen van het staatsbestuur, wegneming van alle beletselen, 

die handel en nijverheid kunnen drukken, ziet daar in ’t kort de banier, waarvoor de heer Gratama ten 

strijde trekt. Wie durft beweren, dat voor Drenthe een betere vertegenwoordiger te vinden is? Voorzeker 

niemand; trouwens, zijne kunde en ijver wordt zelfs door zijne vijanden geëerbiedigd. 

Dus, kiezers! wanneer gij bedenkt, wat Drenthe thans nog noodig geeft, wanneer gij het belang inziet, 

dat Drenthe in de Tweede Kamer een goed pleiter heeft, dan kiest gij zeker 

Mr. L.O. Gratama. 

Smilde, 2 Sept. 1867.          Plato. 

Vergadering 

der ALGEMEENE KIESVEREENIGING te SMILDE, op Donderdag den 5 a.s., des avonds te 7 uur, bij J.H. 

WIND. 

          J. DRENTHEN,  

          Secretaris 

 


