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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 JUNI 1889

Ondertrouwd:

R. DE JONGE
en
H. HOOGEVEEN.

Smilde, 16 Juni 1889.
Vrienden en bekenden gelieven deze als eenige en algemeene kennisgeving aan te nemen.
Heden overleed zacht en kalm mijne geliefde echtgenoote JACOBIENA ANNECHIENNA WOLTMAN, in
den ouderdom van bijna 33 jaar, mij nalatende 5 kinderen, welke het verlies nog niet kunnen beseffen.
Smilde, 14 Juni 1889.
J. HOVINGH.
DE VEREENIGING
DE VOORUITGANG
TE SMILDE
blijft bij de aanstaande herstemming van een LID voor de Prov. Staten aanbevelen den Heer
Mr. J.J. WILLINGE
te Assen.
Smilde, 14 Juni 1889.
Namens het Bestuur,
H.H. REBENSCHEIDT, Voorz.
J. HOOGERBRUGGE, Secret.
Bovensmilde, 15 Juni. Hedenmorgen viel hier de timmerman G. de Boer in den hoofdvaart; niet dan
met de grootste moeite werd de drenkeling gered door de gebroeders Talsma, die den hoogbejaarde
man in bewusteloozen toestand uit het water haalden.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
In uwen courant van gisteren las ik, omtrent het stellen van candidaten voor den Smilder
gemeenteraad, een bericht, dat me noopt u voor het onderstaande plaatsing te verzoeken.
De correspondent heeft, waar hij spreekt van de “Liberale Kiesvereeniging” te Bovensmilde, zich zeer
onjuist uitgedrukt, wijl de “Liberale Kiesvereeniging” alhier in geenen deele uitsluitend voor en door
Bovensmilde bestaat; vele harer leden wonen in andere deelen der gemeente.
Met de meeste achting,
Smilde, 15 Juni.
U Ed. dr.
N.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 18 JUNI 1889

Smilde, 17 Juni. Hedenmorgen zou de schipper K. Noorwegen eene zware steen van den wal in een
turfbok wentelen. De steen kantelde en viel N. zoodanig op den arm, dat deze brak.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Ik mag niet nalaten om den onbekenden A. mijn complimenten te maken over de wijze waarop hij de
dames in haar nopjes weet te brengen en de keuze mijner jeugd eer weet aan te doen.
Het is mijn hartewensch, dat, indien ook hij in den huwelijken staat is ingelijfd, hij met niet minder
welgevallen op de keuze zijner jeugd mag nederzien.
Ik vind het evenwel potsierlijk, dat hij zoo gehecht is aan zijn vizier, doch de omstandigheden kunnen
het soms wettigen. Indien de aapjes hoog willen klimmen, kunnen vaak die oude ridderprullen
uitstekende diensten bewijzen; dit blijkt ook in dezen, want de mededeelingen van de vergaderingen
van 1 Juni verraden wel iets, dat het doel het middel moet heiligen, en van daar dat hij zich beklaagt dat
zijn schrijven zoo weinig wordt gelezen.
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