
 

 

blad 1890i1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 19 MAART 1890 

 
-vervolg van blad 1890i 

Naar aanleiding van het punt, dat er telken jare eenige adressen inkomen wegens den aanslag in den 

hoofdelijke omslag, stelt de voorzitter voor eene commissie te benomen ter beoordeeling van 

eventueele in te komen reclames. Tot leden dier commissie worden benoemd de heeren Pot, van Veen 

en Tonckens. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 

Kiezerslijsten. 

De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde doet te weten: 

dat de Lijsten der Kiezers van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de 

Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, door Burgemeester en Wethouders der genoemde 

gemeente, blijkens daarvan gedane openbare aankondiging, op den 25  Febr. j.l. vastgesteld, na 

gedurende veertien dagen ter Secretarie ter inzage van de belanghebbenden te hebben voorgelegen, 

heden zijn gesloten en op nieuw aangeplakt en ter Secretarie ter kennisneming nedergelegd. 

Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan art. 31 der wet regelende het kiesrecht enz., 

vastgesteld den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37), gewijzigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 

(Staatsblad no. 193), houdende veranderingen in de additioneele artikelen der Grondwet. 

Smilde, 18 Maart 1890.      De Voorzitter voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 22 MAART 1890 

 

Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde, 

Gelezen een schrijven van Gedeputeerde Staten van den 27sten December 1889, no. 11, waarbij wordt 

te kennen gegeven, dat zij hebben beslist, dat de Bruggen over de monden der Hoofdwijken, in den 

weg langs de Noordwestzijde der Drentsche Hoofdvaart, op den legger van het Waterschap “de Zeven 

Blokken” moeten worden gebracht, alleen voor zooveel betreft de doorvaartswijdte dier Bruggen, en 

dat voor het overige het toezicht over die Bruggen, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement 

op de Wegen en Voetpaden, bij het Gemeentebestuur moet berusten; 

Maken bekend: 

1. dat zij hebben opgemaakt eene Tabel, bevattende de onderhoudplichtigen van de Bruggen over de 

monden der Evert Hendrikswijk, Jonkerswijk, Osselswijk, Grietmanswijk, Sickenswijk en van 

Lierswijk: 

2. dat die Tabel, gedurende dertig dagen, te reken van en met den 24sten dezer maand, ter Gemeente-

Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen, en 

3. dat vóór den 29sten April aanstaande bij den Gemeenteraad schriftelijke bezwaren kunnen worden 

ingediend. 

Smilde, 21 Maart 1890.   

       Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, 

 M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, 

 S. KOOGER. 

 

 

Smilde, 20 Maart. Naar men verneemt is het bouwen der stoomzuivelfabriek met bijbehooren bij 

onderhandsch contract aangenomen door den heer K. Otten, aannemer te Meppel. 


