
 

blad 1889e2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1 FEBRUARI 1889 

 -vervolg van blad 1889e1 

dat door of van wege de Lotelingen die recht meenen te hebben op vrijstelling wegens 

broederdienst, of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde 

getuigschriften ter Gemeente-Secretarie van Smilde behooren te worden aangevraagd op Maandag 

den 11den Februari 1889, des vóórmiddags tusschen 9 en 12 uren, zullen ieder belanghebbende, ter 

erlanging van het noodige attest, moeten aanbieden twee ter goeder naam en faam staande 

meerderjarige mannelijke ingezetenen; 

dat bovendien bij de aanvrage wegens broederdienst, in de vorige zinsnede bedoeld, moeten worden 

overlegd paspoorten en verlofpassen van de broeders die gediend hebben of nog in dienst zijn. 

Smilde, 26 Jan. 1889.     Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 FEBRUARI 1889 

 
25jarige Echtvereeniging 

van 

WILLEM KALSBEEK 

en 

L.A. BERGSMA. 

Hoogersmilde, 4 Febr. 1889. 

Hunne kinderen. 

Bovensmilde, 2 Febr. Gisteren hadden hier bij de Norgervaart de volgende ongevallen plaats: Een 

landbouwer uit Westervelde kwam met een 4tal varkens aangereden; tot zijn leedwezen bleek 

onderweg een gestorven. Een ander landbouwer, insgelijks reizende met paard en wagen, zag zijn 

paard plotseling dermate ongesteld worden, dat het moest worden afgemaakt. De omnibus 

Oosterwolde-Smilde-Assen ten slotte verloor een wiel, zoodat de reis werd voortgezet met een 

anderen wagen. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

De heer Sickens is van oordeel, mij in mijn Raadsverslag van 28 Januari op eene blijkbare 

onwaarheid te hebben betrapt. 

Doch de heer Sickens zal zich toch zeer goed herinneren, dat door den heer Pot den wensch 

werd uitgesproken om de te korten in eens op te ruimen, dat Z.Ed. zich daarbij heeft 

aangesloten en dientengevolge ook met den heer Pot tegen het voorstel van den heer Homan 

Kijmmell heeft gestemd. Gaarne evenwel onderwerp ik mij aan de uitspraak van het 

tegenwoordig geweest zijnd publiek, waarvan ieder mij zal toestemmen, dat het geen 

gemakkelijke taak is, den heer Sickens te verstaan. 

Smilde, 2 Febr. 1889.       Uw verslaggever. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 5 FEBRUARI 1889 

 

 
Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, mijn geliefde echtgenoot en der 

kinderen zorgdragende vader WIEGER HOFMAN, in den ouderdom van ruim 64 jaren. 

Hoogersmilde, 3 Febr. 1889. 

Wed. W. HOFMAN-HEIDEMA 


