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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 15 MEI 1888 
 

-vervolg van blad 1888k 

Want, m. de r., wij twijfelen niet aan de kennis van den heer B. en deze zal in zijn schrijven wel de 

beste exemplaren opgenoemd hebben, doch wij vinden het toch wel wat te aanmatigend, om de 

Raadszaal te Assen als ’t ware leeg te plunderen, teneinde er de Statenzaal mede op te sieren. Wij 

zouden het bescheidener achten, eens in dat Drentsch liberale stamboek na te zien of er in de 

buitengemeenten niet één of twee exemplaren te vinden zijn, en wij zouden er geen bezwaar in 

hebben, indien zij eenigszins gekruist waren met radicaal bloed. 

M. de red., ik ben een voorstander van het kruisingsstelsel, omdat wij daarvan in het planten- en 

dierenrijk, ja zelfs bij de menschenrassen de verrassendste resultaten hebben gezien, en nu leeft de 

stillen hoop in ons, dat, indien men die methode met verstand op de verschillende beginselen weet 

toe te passen, de moeite ruim zal beloond worden. De zaken in Drenthe zouden er, naar mijn 

bescheiden oordeel, niet minder door gaan, indien het Drentsche liberale bloed met wat warm liberaal 

bloed werd gekruist (gemengd). 

Onder dankzegging, m. de red.,        Uw X. 

Ondertrouwd:    JAKOB ULEHAKE en  STIJNTJE VOS. 

Hoogersmilde/Nieuw-Amsterdam, 11 Mei 1888 

Algemeene kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 16 MEI 1888 
 
Smilde, 14 Mei. Naar ons verzekerd wordt is de vereeniging “de Vooruitgang” alhier l.l. Zaterdag 

vergaderd geweest, doch heeft noch een candidaat voor den Gemeenteraad, noch candidaten voor de 

Prov. Staten gesteld. 

Men spreekt hier ook van de candidatuur van den heer L. Kijmmell voor lid van den gemeenteraad. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 18 MEI 1888 
 

SMILDE. 

Schouw over de Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW over de 

aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben tusschen den 24sten en den 

31sten Mei 1888. 

Worden dientengevolge de onderhoudplichtigen aangemaand om de bestaande gebreken zoo spoedig 

mogelijk en uiterlijk op den 23sten dezer maand te herstellen.  BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Bevallen van een meisje R. KRAMER-WOLTMAN. 

Smilde, 16 Mei 1888. 

Eenigste kennisgeving. 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de Ingezetenen dier gemeente bekend, dat 

de Herijk der Maten en Gewichten zal plaats hebben op Vrijdag en Zaterdag 25 en 26 Mei 1888, 

telkens van ’s morgens 9 tot 12 en van ’s namiddags 1 tot 4 uur, ten huize van de Weduwe J. K. 

HOMAN. 

Voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 

1. dat ook de Strijkels der inhoudsmaten aan den Herijk zijn onderworpen. 

2. dat de Maten en Gewichten behoorlijk schoon en droog behooren te worden aangeboden; 

3. dat onjuiste Gewichten op verzoek van belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen 

dadelijke betaling volgens het tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869; 

4. dat de verificatie der Gewichten beneden het gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen plaats 

heeft.        BOELKEN, Burgem. 
S. KOOGER, Secretaris. 


