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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 JULI 1887 
 
Smilde, 12 April. Gisteravond werd ten huize van den heer A. H. Sol alhier eene vergadering 

gehouden van de “Liberale Kiesvereeniging”. Aan de orde was het stellen van 4 candidaten voor het 

lidmaatschap van den gemeenteraad. De hh. E.R. Homan, H.P. Sickens en W. van Veen, aftredende 

leden, werden opnieuw candidaat gesteld; de twee eerste met algemeene, de laatste met op één na 

algemeene stemmen. Verder werd terstond bij de eerste stemming gekozen de heer E.K. Punter, die, 

naar we vernemen, de candidatuur heeft aangenomen. 

We hopen dat de liberale trouw naar de stembus zullen opgaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 JULI 1887 
 

 
Smilde, 13 Juli. Bij den treurigen toestand van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, thans nog 

verergerd door den lagen waterstand, heeft de schipperij hier met hinderpalen te worstelen, zóó groot, 

dat velen het onverklaarbaar vinden, dat met de verbetering van het kanaal niet vlugger wordt 

voortgewerkt. Gistermorgen om 7 uur kwam bij de Veenhoop aan een schip, dat slechts 4 voet 

diepgang had en waarmede men reeds te twee ure in den nacht van Zondag op Maandag uit Assen 

was vertrokken. 

Smilde, 14 Juli. Door de buitengewoone droogte is het vuur, dat reeds eenige weken in het 

boekweitveen aan de Eekhoutswijk alhier smeulde, weder aangewakkerd en heeft bijzonder opzicht 

noodzakelijk gemaakt. In den afgeloopen nacht zijn ongeveer honderd mannen werkzaam geweest, 

om het vernielend element meester te worden, wat hun echter niet geheel is gelukt. Wanneer er niet 

spoedig regen komt, is het te vreezen, dat alle werkzaamheden vruchteloos zullen zijn, daar het vuur 

diep in den veenbodem is doorgedrongen. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de SCHOUW 

over de Wijken en Waterleidingen zal plaats hebben in den laatste helft der maand Augustus a.s. 

Smilde, 14 Juli 1887. 

Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

WATERSCHAP 

de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt bij deze ter kennisse van belanghebbende 

Ingelanden: 

1e. dat van den 23sten Juli a.s. acht dagen ten kantore van het Waterschap voorliggen: 

a. omslag der gronden, dienst 1887; 

b. omslag der gegraven en getrokken Turf; 

c. omslagen der Bruggen en Draaien in het Waterschap, dienst 1886; 

2e. Dat de SCHOUW over de Wijken en Waterleidingen zal plaats hebben in de maand Augustus a.s. 

Smilde, 14 Juli 1887. 

Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 16 JULI 1887 
 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 15 JULI 1887 
 

 

Smilde, 15 Juli. Met genoegen vernemen we dat, waar zulks het meest noodig wordt geacht, gedeelten 

van het bovenpand der Hoofdvaart zullen worden uitgediept en in voldoenden staat gebracht, om als 

wisselplaatsen te kunnen dienen. Voor de scheepvaart zal dan althans iets zijn gewonnen. 


