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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 12 Aug. De Liberale-Kiesvereeniging alhier heeft hedenavond voor het lidmaatschap van de 

Prov. Staten candidaat gesteld den heer G.J. de Waard te Assen. 

Behalve de heer de Waard werd ook aanbevolen de heer mr. M. Oldenhuis Gratama te Assen, op wien 

ééne stem minder werd uitgebracht dan op den heer de Waard. 

Ingezonden stuk. 

M.d.R.! 

De kiesvereeniging te Bovensmilde stelde tot candidaat voor het lidmaatschap der Prov. Staten den 

heer G.J. de Waard. 

Wanneer ik u mededeel, dat slechts 9 leden tegenwoordig waren en de heer de Waard 5 en mr. M.O. 

Gratama te Assen 4 stemmen verkreeg, zal u mij moeten toestemmen, dat deze candidaatstelling van 

weinig betekenis is. 

Mr. M. Oldenhuis Gratama, de candidaat der kiesvereeniging “vooruitgang”, blijft dan ook hier 

algemeen de man. 

Bovensmilde, 13 aug. ’87.        Een kiezer. 

Smilde, 15 Aug. Naar men ons mededeelt heeft de heer E.R. Homan bedankt als bestuurslid van de 

waterschappen “Molenwijk” en “de Zeven Blokken”. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Mag ik door middel van uw geacht blad aan de kiezers even mededeelen, dat de vergadering van de 

vereeniging “Vooruitgang”, waarin de heer mr. M. Oldenhuis Gratama candidaat gesteld werd, 

bezocht was door 6 leden! Die candidaatstelling beteekent dus niet bijzonder veel. De heer de Waard, 

de candidaat der “Liberale Kiesvereeniging” alhier, die een aanzienlijk getal leden telt, is hier dan ook 

vrij algemeen de man. 

Smilde, 15 Aug.        Een kiezer. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 15 Aug. De heer Benjamin Polak van Smilde, student aan het Nederl. Israël. Seminarium te 

Amsterdam, heeft gister met gunstig gevolg examen afgelegd als Israël. Godsd. onderwijzer van den 

laagsten rang. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 16 AUGUSTUS 1887 
 

Ingezonden stuk. 

De inzender van het ingezonden stukje uit Smilde, geteekend: “een kiezer”, gelieve eerst betere 

informatiën in te winnen in zake de kiesvereeniging “Vooruitgang”, voor ZEd. onjuiste berichten de 

wereld inzendt. 

Smilde, 16 Aug.     Een stemgerechtigde voor de Prov. Staten. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap herinnert aan belanghebbenden, dat de NA-SCHOUW 

over de Wegen, Voetpaden, Wijken en Waterlossingen zal plaats hebben tusschen den 25sten en den 

31sten Augustus a.s. 

Smilde, 16 Aug. 1887. 
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