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Smilde, 23 Oct. In deze week had de uitbesteding plaats van de verbreding en verbetering van de 

stuwen en waterkeeringen op de gronden van den heer Hoogerbrugge, gelegen aan de Grietmanswijk 

in het waterschap “de Zeven Blokken” alhier, Een 20tal flinke arbeiders namen het werk tegen een 

zeer billijken prijs aan. Mochten allen, die in dit waterschap stuwen en waterkeeringen ten hunnen 

laste hebben, kunnen besluiten die werken in orde te laten brengen, dan zoude niet alleen een nuttig 

en noodzakelijk werk tot stand worden gebracht, maar bovendien zouden de onderhoudplichtigen zich 

in de toekomst voor veel grooter uitgaven vrijwaren, terwijl menig arbeider gelegenheid  zou hebben 

om werk en daardoor brood te bekomen. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Zoover is het dus met de hh. Homan Kijmmell en Hoogerbrugge gekomen, dat zij verdedigd moeten 

worden door een antirevolutionnair. Het schrijven tot van den heer R.D.H. toont duidelijk, dat ZEd. 

het liberalisme geen goed hart toedraagt. Of de heeren echter zeer met die grapping humoristische 

verdediging ingenomen zullen zijn? Zij kunnen er althans het bewijs in zien, dat hunne laatste 

stemming den antirevolutionairen zeer welgevallig is geweest. 

Van grappig humoristisch gesproken. Er is indertijd sprake geweest van de oprichting van een 

antirevolutionnair humoristische weekblad, dat echter, bij gebrek aan een geschikten redacteur het 

levenslicht niet heeft aanschouwt. Hoe jammer, dat de heer R.D.H. zich niet heeft aangemeld; ik kan 

mij voorstellen, hoe hij zijne lezers zou hebben doen schudden van lachen.   S. 

TE HUUR: 

om des verkiezende dadelijk te aanvaarden: 

eene Boerebehuizinge, 

met 10 à  12 hectaren best Groen- en Bouwland voor zes beesten en een koppel schapen, vroeger 

bewoond geweest door HARM OLDEKAMP te Hoogersmilde. 

Te bevragen bij den eigenaar den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde. 

Ingezonden stuk. 

Aan de liberale kiezers te Smilde. 

Indien de berichten en het anoniem geschrijf de uitdrukking bevatten van de liberale kiezers alhier 

(betreffende schoolgeldheffing), dan verklaart de ondergeteekende zich bereid, indien hem daartoe de 

gelegenheid wordt aangeboden, in eene vergadering van kiezers zich te verantwoorden omtrent zijn 

gedragslijn in de raadsvergadering van 9 Oct. ll., betreffende de vaststelling der begrooting, dienst 

1886. 

Doch eerst na 6 November kan de ondergeteekende aan die uitnoodiging voldoen. 

Smilde,        M.A. HOOGERBRUGGE, 

29 October ’85.       Lid van den Gemeenteraad. 

25jarige Echtvereeniging 

VAN 

J. DE JONGE 

EN 

H. VAN VEENEN. 

Smilde (Sickenswijk), 1 Nov. 

Hunne dankbare kinderen. 
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