
 

 

 

 

 

blad 1888l1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 MEI 1888 
 

 Smilde, 17 Mei. Naar men ons verzekert, is  hier eene nieuwe vereeniging in het leven geroepen. Het 

hoofddoel dier vereeniging moet zijn: den socialistischen geest, welke zich meer en meer begint te 

openbaren, in de radicalistische strooming te leiden, teneinde door geoorloofde middelen den 

ongelijkmatigen druk tusschen de verschillende standen weg te nemen. 

Smilde, 22 Mei. Eene weduwe alhier heeft haar 12- of 13-jarige dochter de deur uitgezet. Het meisje 

zwierf circa eene week rond bij vreemden, die haar nu en dan eenig voedsel verstrekken, terwijl zij de 

nacht, dan eens in een hok, soms in een schuur doorbrengt. Dit tafereel wordt afgespeeld op het kleine 

wijkje alhier tot groote ergernis van de buren. 

Smilde, 22 Mei. De vereeniging ‘de Vooruitgang” heeft als candidaten gesteld voor de aanstaande 

verkiezing voor leden der Prov. Staten de heeren: mr. A. ten Oever te Assen, F.B. Löhnis te 

Frederiksoord en Adolf Hadders te Valthermond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 MEI 1888 
 

SMILDE. 

HET WATERSCHAP 

“De Zeven Blokken”. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan onderhoudplichtigen kennis, dat op aanzegging 

van den Hoofd-Ingenieur van ’s Rijks waterstaat in Drenthe, binnen acht dagen alle gebreken aan de 

STUWEN, binnen ’t Waterschap gelegen, moeten zijn hersteld, daar het Bestuur de gebreken, bij niet 

herstelling binnen bovengenoemden tijd, voor rekening der onderhoudplichtigen zal laten uitvoeren. 

Smilde, 24 Mei 1888.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 MEI 1888 
 
Smilde, 23 Mei. Heden had de opening plaats van de 203 gister ingeleverde stembiljetten ter 

verkiezing van een lid van den gemeenteraad. De uitslag was, dat op A. Vos waren uitgebracht 114, 

op mr. L. Kijmmell 75, op E.R. Homan 9 en op eenig andere personen 1 stem, terwijl 2 briefjes in 

blanco waren. De heer A. Vos is dus met volstrekte meerderheid van stemmen tot lid van den 

gemeenteraad verkozen. 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK 

TE SMILDE. 

Het BESTUUR geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 29sten Mei a.s. 14 dagen voorliggen: 

1e. Aanvullings Tabel van de Wegen, 

2e. Legger van de Waterleidingen, 

te Smilde ten kantore van het Waterschap, te Hooghalen ten huize van G. KUIPER. 

Smilde, 24 Mei 1888.        Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 


