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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 23 FEBRUARI 1889 

 
Smilde, 21 Febr. De leden der zangvereeniging “de Jeugd” hebben aan hun directeur, den heer J. 

Eikema, eenige cadeaux aangeboden, bestaande uit een Chineesch koffieblad en een porseleinen 

servies. Gisteravond werden hem deze bewijzen van erkentelijkheid ten zijnen huize aangeboden en 

in dank aanvaard. Wij koesteren den wensch, dat dit den wakkeren onderwijzer tot spoorslag moge 

strekken om met het onderricht in den edelen zang op dezelfde wijze voort te gaan. 

Smilde, 22 Febr. Gisteravond had ten huize van M. Wind alhier de aangekondigde vergadering 

plaatst tot het oprichten eener Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij in deze gemeente. 

De voorzitter der voorloopige commissie, de heer A.D. Pot, leidde de bijeenkomst, waartoe een 

zestigtal ingezetenen waren opgekomen. 

Het ontwerp-reglement werd met enkele kleine wijzigingen, na geanimeerde debatten, ten slotte met 

algemeene stemmen aangenomen. 

Na vaststelling van het reglement werden tot leden van het bestuur benoemd de heeren J. 

Hoogerbrugge, E.J. Tonckens en H. Fledderus, die zich de keuze lieten welgevallen. Daarna werd 

voorgesteld en bij acclamatie aangenomen het vastgestelde reglement te doen drukken en het de 

ingezetenen, die in de zaak belang stellen en er hun adhaesie aan hebben geschonken, tegen de kleine 

vergoeding van 10 cent voor drukloon ter kennisneming aan te bieden. 

Namens het nieuwe bestuur, dat nu optrad, werd bij monde van den heer J. Hoogerbrugge een woord 

van waardeering gebracht aan de ingezetenen, die zoo talrijk tot deze vergadering waren opgekomen 

en voor de medewerking die de voorloopige commissie tot  oprichting der Onderlinge 

Brandwaarborg-Maatschappij tot dusver heeft mogen ondervinden. Hij sloot de vergadering met een 

betuiging van dank aan den heer Pot, voor de flinke wijze waarop hij deze vergadering had geleid. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 FEBRUARI 1889 

 
Publieke verkooping 

te Smilde. 

Op Zaterdag 2 Maart 1889 

in de “Nieuwe Veenhoop” bij inzet en op Zaterdag 9 Maart 1889 in de “Oude Veenhoop” bij 

palmslag, telkens des avond te 7 uur, zullen ten verzoeke van H.J. KRAMER, Koopman te Smilde, 

publiek worden verkocht: 

1 EENE 

Behuizinge met Erf en Tuin 

te Smilde, tegenover het Gemeentehuis, bewoond door den eigenaar. 

2. Eene Behuizing met Erf en Tuin te Smilde, zandwegzijde, bij de Grietmansbrug, bewoond door 

Abr. GRIT. 

De perceelen zijn inmiddels uit de hand te koop. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 
Smilde, 23 Febr. De afdeeling van “Patrimonium” alhier laat den ingezetenen een adres ter teekening 

aanbieden, waarin de gemeenteraad wordt verzocht de tapperijen op Zondag te doen sluiten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 26 FEBRUARI 1889 

 
Smilde – Hondenbelasting – 1889. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS  der gem. Smilde brengen ter algemeene kennis, dat het primitief 

Kohier van de belasting op de Honden, dienst 1889, gedurende veertien dagen, te rekenen van en 

met den 26sten dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen. 

Bezwaren moeten uiterlijk op den 13den Maart aanstaande bij den Gemeenteraad schriftelijk worden 

ingediend. 

Smilde, 23 Febr. 1889.      De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


