
 

blad 1888e2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 10 MAART 1888 
 

-vervolg van blad 1888e1 

Maar nu begrijp ik niet, m.d.r., dat er nog menschen zijn, die durven beweren, dat de school in 

gevaar is en dat het onderwijzerspersoneel een werkeloozen tijd tegemoet gaat. 

Op mijn vraag dienaangaande, werd mij verzekerd, dat zulks hooge politiek is, en die is boven mijn 

bevatting. Het zou een verkiezingsmanoeuvre zijn, gewikkeld in het kleed der onnoozelheid. Zoo’n 

verkiezingsmanoeuvre vind ik aardig (en in verkiezingsdagen wel vergeeflijk), doch ze heeft wel iets 

van de methode der zakkenrollers, die in goedgevulde schouwburgen brand! brand! roepen en tijdens 

de verwarring hunne zaken doen. 

Het is voor de kiezers raadzaam te denken aan: boer, pas op je kippen.  

Men zegt, dat de 20sten Maart a.s., tegelijk met de herstemming voor een lid der Tweede Kamer, de 

verkiezing plaats zal hebben van een lid den gemeenteraad alhier. Dat geeft weer leven in de 

brouwerij, want aan candidaten is geen gebrek; ik heb reeds een 12tal hooren noemen van allerlei 

kleur en richting. We hopen dat de drie 8tjes ons bewaren voor een ouden of eigenbelangzoekenden 

persoon of een gek, maar dat zij ons zegenen met een jong, flink en wijs man, een die recht voor 

allen wil. Dan kunnen  wij weer zeggen: de drie 8tjes maken het goed. 

Smilde, 8 Maart 1888.          X. 

HOUT – SMILDE. 

Op Dinsdag 13 Maart 1888, 

des morgens te 10 uur, in Eekhoutsblok te Smilde, publieke verkoop van: 

1200 gekapte Dennen 

aldaar, ten verzoeke van den heer G.F. SERVATIUS te Assen. 

Bijeenkomst bij het bosch van VENEKAMP. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 MAART 1888 
 

Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde  brengt ter kennis van de ingezetenen, dat, bij gunstig weder, de heer 

J. BIJLL, Landmeter  bij het Kadaster te Assen, op Woensdag den 14den dezer maand een aanvang 

zal maken met de gewone jaarlijksche opmetingen in deze Gemeente. 

Smilde, 10 Maart 1888.      De Burgemeester voornd., 

BOELKEN. 

Godsdienstoefening te Smilde 

op Dinsdag 13 Maart a.s., 

’s avonds half acht, in de Veenhoop. 

Voorganger: Ds. J. LANGHOUT, Pred. bij de Ned. Ger. Kerk te Anjum. 

Geldleening, 

ten laste der gemeente Smilde, 

groot f 1300.-, rentende 4 %. 

De DEELNEMING in deze GELDLEENING is opengesteld ten kantore van den Gemeente-Ontvanger van 

af heden tot en met den 20sten dezer maand, tenzij vroeger voor het vereischte bedrag mocht 

worden ingetekend. 

De voorwaarden liggen ter Secretarie der gemeente ter lezing. 

Smilde, 10 Maart 1888.  

       Burgemeester en Wethouders, 

De Burgemeester,  

BOELKEN. 

De Secretaris,  

S. KOOGER. 


