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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 NOVEMBER 1889

Hoogersmilde, 27 Nov. Ten gevolge der duisternis liep gisteravond in de nabijheid van de sluis een
persoon in de bermsloot. Nauwelijks had hij zich tegen den wal opgewerkt en was hij een huis
binnengegaan om zich een weinig te drogen, toen men opschrikte door een angstig noodgeschrei.
Dadelijk snelde men naar buiten en zag men, bij ’t schijnsel der meegenomen lantaarn, iemand
drijven in de hoofdvaart. Men slaagde er in den drenkeling, een boerenknecht uit Leggeloo, te
redden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 2 DECEMBER 1889

Smilde, 30 Nov. door burg. en weth. dezer gemeente zijn met de 10jarige volkstelling alhier belast
de heeren P.J. Kramer, secr. van de waterschappen; F. Hoogeveen, gemeente-architect; Jb. Polak,
zaakwaarnemer; Mulders, ads. b. d. gemeenteontvanger; Brunsting, corresp.; G. Hogenberk en Th.
v.d. Leij, gemeente-veldwachters. De leiding is aan eerstgenoemde opgedragen.
Opnieuw ontvangen:
Lijnkoeken!
op de Wereldtentoonstelling in 1889 bekroond met de Gouden Medaille, worden tegen zuinige
prijzen geleverd door
J. KUIPER te Smilde,
N.B. Bewijs van scheikundig onderzoek en uitstekend gehalte wordt bij levering overlegd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 3 DECEMBER 1889

Smilde, 2 Dec. Een aantal ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, hebben zich per rekwest
tot B. en W. gewend, met verzoek om de Koopbakkersdraai, liggende over de hoofdvaart voor het
gemeentehuis, in goeden staat van onderhoud te brengen. Wanneer men bedenkt, dat de passage
daarover èn voor volwassenen èn voor schoolgaande kinderen wegens hellende ligging gevaarlijk
wordt, twijfelen wij geenszins aan den goeden afloop van het verzoek.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 DECEMBER 1889

Smilde, 5 Nov. Bij de Ned. Herv. gem. te Hijkersmilde en Kloosterveen zijn gekozen als leden van
het kiescollegie de h.h. T. de Boer, K. Crajé, M. Mast en P. van Rijnbach. Tot notabel is benoemd de
heer S. Veenstra.
Op het dubbeltal ter verkiezing van ouderlingen der Christ. Ger. gemeente komen voor de h.h.: B.
Groening, J. Haveman, D. Hogewind, J. Klok, G. Oosterhof en J. de Vries.; ter verkiezing van diaken
is het volgende dubbeltal voorgedragen. de h.h.: J. Boxem, R. van Goor, R. Haveman, A. Joffers G.
de Jonge en A. Middelbos.
Smilde – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde, herinnerende aan de verplichting tot het doen
van aangifte voor de Nationale Militie, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat die aangifte
moet plaats hebben en de maand Januari 1890 en dat daartoe zijn verplicht alle mannelijke
ingezetenen, die geboren zijn in het jaar 1871.
Smilde, 2 December 1889.
De Burgemeester,
M. A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris,
S. KOOGER.

