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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 1888 
 

SMILDE. 

Openbare Vergadering der Vereeniging 

De Vooruitgang, 

op Zaterdag 25 Februari a.s., 

’s avonds half acht, 

ten huize van J.H. WIND. 

Spreker: Dr. VITUS BRUINSMA te Leeuwarden, welke in deze bijeenkomst zijne politieke inzichten 

zal uiteenzetten. 

Vrije toegang voor alle belangstellenden. 

Smilde, 21 Febr. 1888.      H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 1888 
 
Smilde, 22 Febr. Gisteravond omstreeks acht uur ontstond er een begin van schoorsteenbrand in het 

huis bewoond door J. Claus en toebehoorende aan de gemeente Smilde, staande in de kom der 

gemeente; gelukkig, dat het bijtijds ontdekt werd, anders hadden wellicht, daar het een bewoonde 

buurt is, verscheidene gebouwen in den asch kunnen gelegd worden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 1888 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 1888 
 
Smilde, 24 Febr. Maandagavond had ten huize van de wed. Brands alhier, ter gelegenheid dat zij 

ondertrouwd was, gelukwenscherij plaats. Bij die gelegenheid kwam het bij de jongelieden van pleizier 

tot rusie, zoodat er nog al enkele personen moeten mishandeld zijn. Bovendien moet R.H. de laagheid 

nog gehad hebben, om de tafel omver te werpen, zoodat al hetgeen zich daarop bevond, o.a. glazen ect., 

aan scherven op den vloer terecht kwamen. 

Naar men verneemt moet dien nacht de veldwachter Hogenberk met een en ander in kennis zijn gesteld 

en moet door dezen proces-verbaal zijn opgemaakt. 

Smilde, 23 Febr. In no. 4 dezer courant komt onder “Allerlei” een berichtje voor, waarin gezegd 

wordt, dat men kanarievogels niet eerder moet laten broeden dan in de maand Mei. De schrijver zegt: 

doet men het eerder, dan heeft men kans, dat men, wegens broedziekte van het wijfje, het eerste broed 

verliest. 

Het tegengestelde gebeurt echter ook wel, want de veldwachter Hoogenberk alhier is reeds in het bezit 

van een nestje met jonge kanarievogels. 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK, 

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

dienst 1888, van af den 29sten Februari a.s., acht dagen voorligt ten Kantore van het Waterschap. 

Smilde, 22 Februari 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 

SMILDE. 

OPENBARE VERGADERING DER 

Liberale Kiesvereeniging, 

OP MAANDAG 27 FEBRUARI 1888, 

des avonds 7 uur, 

ten huize van de Wed. J.K. HOMAN alhier. 

Spreker: Mr. P.J.G. VAN DIGGELEN, Lid der Tweede Kamer. 

Vrije toegang. 

Smilde, 24 Februari.        HET BESTUUR. 


