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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 FEBRUARI 1889 

 

 
-vervolg van blad 1889g1 

De heer de Vries doet nu een voorstel om het kohier van den hoofdelijken omslag voor de raadsleden 

te doen drukken. 

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 6 tegen 3 stemmen. (Voor stemden de 

heeren: Vos, Wessemius en de Vries.) 

De voorzitter zegt, dat, hoewel het voorstel om het kohier van den hoofdelijken omslag te doen 

drukken verworpen is, hij toch de leden wel in de gelegenheid zal stellen het kohier tijdig en 

uitvoerig te kunnen inzien. 

Niemand meer het woord verlangende sluit de voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 FEBRUARI 1889 

 

 
Smilde, 27 Febr. Gistermiddag kwam hier een beschonken persoon die bij den koopman Ph. Magnus 

een zinken pijp van den muur trok om daarmede de glazen in te slaan. Gelukkig werd hij daarin 

verhinderd door de komst van den veldwachter Hogenberk, welke hem in verzekerde bewaring 

bracht. Naar men verder verneemt, moet genoemde persoon bij Hogenberk in de achterkeuken, welke 

toegang tot de provoost verleende, zich zoodanig tegen den veldwachter hebben verzet, dat deze werd 

verwond, terwijl hij bovendien nog een tafel met theegoed omver schopte. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 2 MAART 1889 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 MAART 1889 

 

 

Smilde, 1 Maart. Bij eene heden alhier gehouden vossenjacht had de heer Frens van der Velde het 

genoegen een rekelvos te bemachtigen, terwijl het den heer J. Hoogerbrugge  mocht gelukken een 

moervos doodelijk te treffen. Als een bijzonderheid kan hierbij worden vermeld, dat een der vossen, 

om zich van een hazenstrik te bevrijden, de rechter achterpoot er halver hoogte netjes was 

geamputeerd. Teneinde het leven te redden heeft zij vermoedelijk zelf die pijnlijke operatie verricht. 

Smilde, 1 Maart. De heer W.A. Scholten heeft order gegeven hier fabrieksaardappelen – te leveren in 

den herfst dezes jaars – op te koopen. De prijzen bedragen van Champions f 1, voor Engelschen, 

Turken enz. f 0.90 à f 0.95 per HL. Veel animo tot het sluiten van contracten bestaat bij de 

landbouwers niet. 

SMILDE. 

Aangifte voor de Zeemilitie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde noodigen door dezen de Lotelingen voor de 

Nationale Militie, die bij de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich tot dat einde in den loop 

dezer maand ter Secretarie der gemeente aan te geven. 

Smilde, 1 Maart 1889.      Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

TE KOOP: 

Eene 5jarige drachtige zwarte 

Veulmerrie, 

mak in alle tuigen, bij 

K.G. VENNIK, 

Landbouwer te Smilde. 


