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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 APRIL 1888 
 
Smilde, 25 April. Op de heden alhier gehouden jaarmarkt was de aanvoer van vee niet groot en de 

handel verre van willig. Vooral schapen en lammeren waren laag in prijs. In koeien en varkens ging 

weinig om. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken 

TE  SMILDE. 

TWEEDE OPROEPING 

VOLGENS ART. 34  van het ALGEM. REGLEMENT. 

VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden op Dinsdag den 8sten Mei 1888, des voormiddags 

ten 11 uren, ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde. 

Punten van behandeling: 

1e. Rekening en verantwoording van het Bestuur, dienst 1887. 

2e. Voorstel tot het benoemen van eene commissie tot regeling der aanslagen, wegens gemaakte 

kosten tot verbetering van den afvoer van het overtollige water in het 3e, 4e, 5e, 6e en 7e blok. 

Smilde, 26 April 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 
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ZATERDAG 28 APRIL 1888 
 
Smilde, 27 April. Het uitdiepen van den Drentsche Hoofdvaart door de stoombaggermolen vordert 

thans goed. De een, dienende voor de kanten, is reeds bij de Leembrug, terwijl de grootste, die het 

midden op de vereischte diepte moet brengen, naar de Fledderusbrug wordt gedirigeerd. De arbeiders, 

die daarbij werkzaam zijn, verdienen een behoorlijk dagloon, hebben evenwel ook zwaar kruiwerk, 

om de bokken met zand en leem, dat de moddermachine oplevert, te lossen. Naar men ons mededeelt, 

is de heer Aberson ook nog aannemer geworden van het verdiepen en verbreeden der hoofdvaart van 

af “De Veenhoop” tot aan de groote kerk. Gelukkig hoort men hier van geene werkstaking, terwijl er 

werk genoeg is. 

Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke ingezetenen die op 

den eersten Januari j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1863 geboren zijn) om zich na den 

15den Mei en voor den 1sten Juni aanstaande ter Gemeente-Secretarie voor de Schutterij te doen 

inschrijven. 

Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verplicht zijn diegenen, welke, ofschoon in 

eene andere gemeente reeds vroeger ingeschreven, sedert de laatste inschrijving (Mei 1887) in de 

gemeente Smilde zijn komen wonen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Rijksbelastingkantoor voor Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de ingezetenen dier gemeente bekend, dat het KANTOOR 

van den Rijksontvanger te Assen van af aanstaanden Maandag zal gehouden worden in de 

Nassaulaan no. 4 aldaar. 

Smilde, 27 April 1888.       De Burgemeester voornoemd: 

           BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 APRIL 1888 
 


