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Algemeen gaat men echter inzien, dat het doel niet is het belang der Kerk of de letterlijke naleving der 

reglementen, maar om de geest van verdachtmaking tegen het college van kerkvoogden en notabelen 

op te wekken. 

M. d. r., de tijd is mij te kostbaar en het doel te onedel, om langer tegen dien vermomden ridder op te 

trekken, daar zulke ridders toch in den regel aan zelfmoord sterven of stikken in zelfbehagen. 

U, mijnheer de redacteur, dank ik voor uwe bereidwilligheid.  Uw dienstw. dienaar, 

Smilde, 14 Juni 1’89.        J. DE VRIES, 

op Zeldenrust. 

(Wij meenen na opname van het bovenstaande de debatten over dit onderwerp in ons blad te kunnen 

sluiten.          RED. ) 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 22 JUNI 1889 

 
SMILDE. 

Wijziging van de Tabellen van Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter algemeene kennis, dat door hen zijn 

opgemaakt ontwerpen tot wijziging van de Tabellen der Wegen en Voetpaden, die aan hun toezicht 

onderworpen zijn, welke wijzigingen echter uitsluitend betreffen de veranderingen die in de 

kadastrale nummering van de onderhoudplichtige perceelen hebben plaats gehad. 

Voorts, dat deze wijzigingsontwerpen, gedurende dertig dagen, te rekenen van en met den 22sten 

dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zullen liggen, en, vóór het verstrijken 

van dien termijn, bij den Gemeenteraad schriftelijk bezwaren kunnen worden ingediend. 

Smilde, 20 Juni 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat door hen geweigerd is het verzoek 

van ISRAËL ZALIGMAN, wonende te Smilde, om in het perceel wijk C, nummer 714, eene 

Vellendrogerij en eene Bewaarplaats voor Lompen en Beenderen te mogen oprichten. 

Smilde, 20 Juni 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 JUNI 1889 

 
Smilde, 25 Juni. Schoon een goed deel van den arbeid op het land is afgeloopen, hebben de arbeiders 

alhier – velen zijn nog bezig bij de hoofdvaart – werk in overvloed. 

De landbouwers, die geen voldoend getal vaste daglooners hebben, konden slechts met de grootste 

moeite de noodige helpers krijgen en ook thans nog overtreft de vraag naar arbeidskrachten het aanbod. 

In de eerste weken zal daarin nog wel geene verandering komen, vooral ook doordien de tijd van het 

russchensnijden weder aangebroken is en met dit werk een flink dagloon te verdienen is. De russchen 

zijn bijzonder lang en de voorraad is zeer aanzienlijk. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 29 JUNI 1889 

 
SMILDE. 

Zondag 30 dezer zal, D.V., in de Christ. Geref. Kerk optreden de Wel. Eerw. Heer L. LINDEBOOM. 

Prof. a/d. Theol. School te Kampen; ’s middags 2½ uur mededeelingen van het Gesticht Veldwijk. 


