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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 11 DECEMBER 1889

BEKENDMAKING.
Postkantoor te Smilde.
De DIRECTEUR van het Postkantoor te Smilde brengt ter kennis van het publiek, dat bij het te water
raken der Postkar van Meppel naar Assen in den vroegen morgen van 7 dezer de tasch van den
Conducteur der Posterijen, op die kar dienstdoende, verloren is geraakt. In die tasch waren ge
borgen: 1e. de brieven en verdere stukken uit de bijbussen aan de Wittewijk, Leembrug en Basbrug,
welke in die brievenbussen zijn geworpen na het voorbijrijden op 6 December ’s avonds der Postkar
van Assen naar Meppel, van het Postkantoor alhier vertrekkende ter 5 u. 10 namiddag: (lichting
Wittewijk ongeveer 5 u. 15 namiddag; Leembrug 5.25 en Basbrug 5.45 nam.), en 2e. de brieven en
verdere stukken uit de bijbussen aan de Polakkenbrug, Grietmansbrug en Meestersbrug, welke in die
bussen waren geworpen na het voorbijrijden op 6 December ’s avonds der postkar AssenHeerenveen, aan het Postkantoor alhier aankomende te 4 u. 50 nam. (lichting Meestersbrug, ongeveer
4 u. 30 namidd., Grietmansbrug 4.35 en Polakkenbrug 4.45 nam.)
Wijl de tasch tot heden niet is gevonden zijn de brieven en andere stukken als verloren te
beschouwen.
Smilde, 9 December 1889.
De Directeur voornoemd:
PREUSTING.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 12 DECEMBER 1889

Smilde, 11 Dec. Op de gister alhier gehouden jaarmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 7 vette
varkens van 22½ tot 23¼ ct. per half kilo, 5 drachtige motten, een verkocht voor f 46, 115 varkens
van f 6.25 tot f 23.25, 14 Fr. schapen van f 12 tot f 18.50, 7 geiten van f 5 tot f 6.
Hedenmorgen overleed, tot onze diepe droefheid, onverwachts, onze innig geliefde broeder en
behuwdbroeder
HERMAN HENDRIK REBENSCHEIDT,
in den ouderdom van bijna 81 jaren.
Smilde, 8 December 1889.
Wed. G.G. MEIJERINGH-REBENSCHEIDT.
J.M.W. REBENSCHEIDT.
C.H. REBENSCHEIDT.
Wed. J.P.F.H. REBENSCHEIDT.
De begrafenis zal plaats hebben Donderdagmiddag 12 December, 1 uur.
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in
zijne vergadering van 25 November 1889 is vastgesteld de volgende verordening:
Aanvulling van de verordening op het houden van Honden,
Eenig artikel.
Artikel drie van voormelde verordening wordt gelezen als volgt:
Honden die een voertuig trekken moeten door het dragen van een muilkorf onschadelijk zijn gemaakt,
terwijl des avonds bij donker weder het voertuig moet zijn voorzien van een helder en duidelijk
zichtbaar brandend licht.
Aldus gedaan te Smilde ter openbare raadsvergadering van den 25sten November 1889.
De Voorzitter, (get.) M.A. Hoogerbrugge.
De Secretaris, (get.) S. Kooger.
Zijnde deze verordening aan den Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun bericht van den
29sten November 1889 no. 35, in afschrift medegedeeld.
En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 9den December 1889.
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
M.A. HOOGERBRUGGE, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

