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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 7 JUNI 1889

Smilde, 6 Juni. Met de op te richten onderlinge brandwaarborgmaatschappij gaat het nog niet naar
wensch. De ter inschrijving aangeboden perceelen vertegenwoordigen eene waarde van ongeveer
f 80.000. Zal de zaak haar beslag kunnen krijgen, dan wordt deelneming tot een bedrag van pl. m.
f 200.000 noodig geacht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 8 JUNI 1889

Smilde, 7 Juni. Naar men verneemt, bestaat bij de landbouwers alhier en omstreken het voornemen
op de maandmarkt van Dinsdag aanstaande een aanzienlijk aantal varkens en schapen ter markt te
brengen. Ook veel vette varkens zullen ter verkoop worden aangevoerd. Met recht kan men alzoo een
geanimeerde markt verwachten.
Door het bestuur der Landbouwvereeniging zullen eenige hokken worden geplaatst, ten gerieve van
handelaar en landbouwer.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 11 JUNI 1889

Smilde, 8 Juni. Hedenmorgen ontlastte zich hier een hevig onweder. Te Bovensmilde sloeg de
bliksem inde behuizinge van den landbouwer W. van der Velde; een begin van brand werd spoedig
gebluscht. Bij de van Liersbrug werd het onbewoonde huis van de erven Suir getroffen; de
schoorsteenmantel werd vernield en eenige ruiten verbrijzeld; gelukkig ontstond geen brand. Bij de
kerk werd een boom getroffen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 12 JUNI 1889

Smilde, 11 Juni. Den korten duur der bui in aanmerking genomen is het verwonderlijk op hoevele
plaatsen de bliksem hier Zaterdag is ingeslagen. Behalve de gevallen, die we reeds meldden, komen
ons nog de volgende ter oore:
Bij den landbouwer R. v.d. Velde is een boom, vlak voor het huis staande, getroffen; men meent, dat
de bliksem ook in de woning is geweest, doch schade werd daar althans niet aangericht. Twee
boomen bij den landbouwer Pol werden getroffen en verder nog één in de nabijheid van de
scheepstimmerwerf van den heer Ossel.
Hier en daar, vooral in den omtrek van de Grietmansbrug, viel zware hagel.
Smilde, 11 Juni. Op den heden alhier gehouden jaarmarkt waren tamelijk veel varkens, schapen en
lammeren aangevoerd. Ook veel kooplieden waren aanwezig. De prijzen waren hoog en de handel
willig.
Smilde, 10 Juni. Hedenavond is alhier door de veldwachters v. d. Leij, Stam en den onbezoldigden
rijksveldwachter Hendriks aangehouden en in verzekerde bewaring gebracht Jannes Karst, milicien bij
het 1ste regiment infanterie, welke onder de gesignaleerden voorkomt in het “Algemeen Politieblad”
dato 7 Maart, als den 2 Nov. 1888 gedeserteerd.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Volgens het schrijven van 2 Juli ll. van den onbekenden A. schijnt hij plan te hebben de pen neder te
leggen. Ik blijf het zeer betreuren dat de onbekende A. niet heeft kunnen besluiten aan mijn verzoek
te voldoen om met open vizier op te treden. Ik moet toch vragen, welke waarde heeft een procesverbaal, waarop de handteekening van den verbalisant ontbreekt?
Welken indruk en uitwerking kan het maken of men al den schijn aanneemt voor de belangen van de
kerk op te treden, ja zelfs meent dat men in het kerkelijk recht zoo is doorkneed, dat men zelfs een
fout in het reglement op de kerkelijke goederen en fondsen zoude kunnen ontdekken, indien men
weigert het adres op te geven, waar men verdere hulp en nader onderricht kan bekomen.
-vervolg op blad 1889n3

