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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 6 MAART 1888 
 

Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van: T.G. de Vries, H. Loman, A. Hasper, J. 

Hogewind, Johs. Hogewind, G. Kuiper, A.H. Sol, Wed. H. Holst, A.J. Russchen, K. Ossel, A. Boer, 

O. Blomsma, A. Pol, L. Smit, J. Eefting, Jb. Hofman, T. Grasmeijer, F.J. Bruggink en W. Timmer, 

dat zij hunne Patentbladen, over het derde kwartaal van den dienst 1887/88. van de Gemeente-

Secretarie kunnen afhalen van en met heden tot en met den 10den dezer maand. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 MAART 1888 
 
Smilde, 5 Maart. Met de oprichting eener onderlinge brandwaarborgmaatschappij is men thans 

zoover gevorderd, dat een voorloopig reglement is opgemaakt. 

Op het kantoor van de waterschappen alhier ligt het ter lezing. 

Smilde, 8 Maart. Bij de wed. Warries aan het Veenschut heeft men hedennacht verschrikkelijk huis 

gehouden. Uit 15 fijne denneboompjes werden de koppen gesneden, terwijl men tevens een dertigtal 

glasruiten in hare woning verbrijzelde. Naar we vernemen hebben de burgemeester van Dwingelo en 

de gemeente- en rijksveldwachter hedenmorgen een onderzoek ingesteld. ’t Is te hopen, dat de daders 

worden opgespoord en hun verdiende straf niet ontgaan. 

Smilde, 5 Maart. Men deelt ons mede, dat de commissie, die voor de buitengewone armen heeft 

gecollecteerd, f 232 heeft bijeen gebracht. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 10 MAART 1888 
 
 Smilde, 9 Maart. Eene gehuwde vrouw alhier zal zich weldra voor den rechter hebben te 

verantwoorden wegens een pak slaag, dat zij haren echtgenoot moet hebben toegediend. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

In geen dag of wat heb ik bij u aangeklopt om een plaatsje in uw veelgelezen blad, daar ik meende dat 

de heeren, die in politiek doen, bij de stemming natuurlijk, den voorrang verdienden. 

Nu echter die heeren op hunne sofa van de verkiezingsdrukte zitten uit te blazen, ben ik zoo vrij een 

beroep op uwe bereidwilligheid te doen. 

’t Is hier, m.d.r., in de laatste dagen zeer druk geweest, vooral op politiek gebied; soms verbeeldde ik 

mij in eene groote stad te wonen. 

Elken avond was er wel wat: nu vergadering van deze, dan van die kiesvereeniging, terwijl 

verschillende sprekers uit Amsterdam, Leeuwarden en Zwolle voordrachten hielden, om ons met 

hunnen politieke denkbeelden bekend te maken. 

Het is ons nu duidelijk geworden, dat er liberalen van 1848 en liberalen van 1888 op de wereld zijn en 

dat er op staatkundig gebied liberalen, radicalen, socialisten, antirevolutionairen en conservatieven 

bestaan. 

In een liberaal dagblad heb ik eens gelezen over de radicalen, en toen hier nu zoo iemand zou 

optreden, dacht ik een soort menscheneter te zien te krijgen, doch wat viel mij dat verbazend mee: het 

is een gewoon mensch, met een hart dat op de rechte plaats zit en wiens mond “recht voor allen” 

verkondigt. 

Doch u weet, m.d.r., ik ben geen politicus, dat is voor mij te hoog; het gaat mij als de vos bij de 

druiven, ik laat dat zeer zorgvuldig aan geleerder lui over – maar in de atmosfeer, waarin wij de laatste 

dagen hebben verkeerd, ondervind ik de waarheid der spreuk: waarmede men omgaat, daarmede wordt 

men besmet. 

Ik hoor, dat onze gemeenteraad plan heeft de school te Kloosterveen te vergrooten. Dat acht ik een 

wijze maatregel, ten minste indien bij het zwakke geslacht de mode wordt aangenomen, waarmede 

reeds één vrouwtje is begonnen, om hare echtgenoot met een drietal spruitjes tegelijk te verrassen. 

Zoo’n huisvader heeft, dunkt mij, ook geen reden tot klagen over de drie 8tjes. 
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