
 

 

blad 1888t 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1888 
 
Smilde, 26 Sept. Voor de eerste soort fabrieksaardappelen (champions) biedt men hier thans f 1.40 

per mud; de andere soorten kunnen f 1.20  f 1.25 opbrengen. 

Bij de landbouwers bestaat weinig lust om tot den verkoop te besluiten. 

M. DE JONGE te Smilde vraagt, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een 

Bakkersknecht, 

die zijn werk verstaat. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1888 
 

Smilde, 29 Sept. Hedenavond had ten huize van de wed. Homan alhier een vergadering plaats van de 

onderhoudplichtigen van de Evert-Hendriksbrug, liggende over den mond van de Evert-

Hendrikswijk. De voorzitter van het bestuur van het waterschap de Zeven Blokken presideerde de 

bijeenkomst en schetste den werkelijke toestand van de brug, wees op het gevaarlijke en tevens op de 

onvoldoende doorvaartswijdte der brug. Het een en ander had het bestuur van het waterschap genoopt 

de brug kwaad te schouwen, en aan onderhoudplichtigen ten gemeentehuize te laten beteekenen. De 

ingelanden staan nu voor de vraag hoe te handelen? de oude brug, met geen voldoende 

doorvaartswijdte, te laten repareeren of eene geheele nieuwe draaibrug te leggen of van het aanbod 

gebruik te maken, dat thans aan den onderhoudplichtigen wordt gedaan, om een der hulpbruggen, 

welke over de hoofdvaart tijden de reparatie der rijksbruggen dienst hebben gedaan, daar te plaatsen. 

De heer H. van Veen ontried ten sterkste de oude brug te laten repareeren, maar stelde voor eene 

goede draaibrug te leggen met voldoende doorvaartswijdte. Na eenige discussies werd het voorstel 

met algemeene stemmen aangenomen. Daarna verzocht de heer van Veen, dat het bestuur van het 

waterschap zich zou belasten met de uitvoering, om een der bovengenoemde bruggen tot dat doel aan 

te koopen en te laten leggen. 

Het bestuur verklaarde zich bij monde van den voorzitter volkomen bereid en deelde mede, dat de 

koopsom f 225 bedroeg, doch dat daar nog bij kwamen de kosten van het leggen der brug en van 

eenig ontbrekend materiaal, doch hij hoopte dat onderhoudplichtigen in alle deelen tevreden zouden 

zijn. Daarna sloot de voorzitter de vergadering. 

Smilde, 30 Sept. Bij de heden gehouden herstemming voor een lid van den Kerkeraad der 

Israëlitische gemeente alhier, tusschen de hh. Mozes Polak en Simon Magnus, werden uitgebracht 16 

stemmen (getal kiezers 22). De beide heeren verkregen elk 8 stemmen; eerstgenoemde is verkozen, 

als zijnde de oudste in jaren, en zulks ingevolge art. 24 van het kerkreglement. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1888 
 
Smilde, 27 Sept. Gisteravond werd hier eene vergadering gehouden van de leden der afdeeling 

“Smilde “ van den Ned. Protestantenbond. 

Sedert het vorige jaar is het aantal leden van 54 tot 67 geklommen; ook hieruit blijkt dus, dat de 

afdeeling zich in toenemenden bloei verheugen mag. 

Smilde, 28 Sept. Ds. Gerritsen te Rolde wordt van wege de afd. Smilde van den Nederl.  

Protestantbond uitgenoodigd, hier in den aanstaanden winter te komen catechiseeren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 2 OCTOBER 1888 
 


