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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 FEBRUARI 1890 

 

 
SMILDE. 

Vrijwilligers bij de Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen bij deze ter openbare kennis, dat 

zij, die verlangen als Vrijwilliger bij de Militie op te treden, zich daartoe, gedurende den loop dezer 

maand, op elken werkdag, ter Gemeente-Secretarie zullen kunnen aangeven. 

Smilde, 4 Februari 1890.    Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Smilde – Kadaster. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt bekend, dat, gedurende dertig dagen, te rekenen 

van en met den zevenden dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen: vier 

Staten betrekkelijk Meting en Schatting, bedoeld bij de artt. 15, 23 en 43 der wet op de 

Grondbelasting. 

Smilde, 5 Febr. 1890.     De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 1890 

 

 
Smilde, 6 Febr. gisteravond vierde de Chr. Ger. Jongelingsvereeniging alhier haar jaarfeest. De 

openingsrede werd gehouden door ds. Ph.W.H. Eskes, naar aanleiding van Jez. 9:16. Vele 

belangstellenden, waaronder afgevaardigden van vereenigingen uit andere plaatsen, waren 

tegenwoordig. Voordrachten, afgewisseld door zang van het gezelschap, onder leiding van den heer 

D. Hogewind, droegen niet weinig er toe bij eenige uren aangenaam te doen doorbrengen. Aan de 

noodige spijzen en dranken ontbrak het natuurlijk niet. 

Smilde, 7 Febr. Ongeveer achttien jaren geleden vertrok van hier met de noorderzon I. Polak, bij 

verschillende personen schulden achterlatende. De schuldeischers dachten niet anders, dan dat het 

geleende kapitaal verloren was. Deze persoon heeft later fortuin gemaakt en zich met der woon te 

Hull in Engeland gevestigd. Vandaar heeft hij nu binnen ettelijke weden zijn crediteuren alhier het 

hunne ten volle toegezonden en hierdoor aan zijne oude verplichtingen voldaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 10 FEBRUARI 1890 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 11 FEBRUARI 1890 

 

 
Smilde, 8 Febr. Heden had ten huize van de wed. J.K. Homan eene vergadering plaats van de 

landbouwvereeniging alhier. 

Tegenwoordig waren 30 leden. 

Voorzitter de heer J. Hoogerbrugge. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat in de gehouden bestuursvergadering zijn 

herbenoemd tot vice-secretaris de heer H. Drenthen en tot voorzitter zijn persoon. Spr. aanvaardt en 

de eerste vergadering van dit jaar bij vernieuwing het voorzitterschap in de hoop, dat de 

bijeenkomsten zich zullen blijven kenmerken door denzelfden geest van eens gezindheid en 

samenwerking, als tot hiertoe het geval was, en met den wensch, dat de beraadslagingen en besluiten 

onder hoogeren zegen bevorderlijk mogen zijn aan den bloei van deze gemeente in het algemeen en 

de belangen van de leden dezer vereeniging in het bijzonder. 

De secretaris, de heer Fledderus, leest vervolgens de notulen der vorige vergadering d.d. 7 December 

l.l. voor, welke onveranderd worden vastgesteld. 

Vier nieuwe leden, nl. de heeren G. Dekker, W.A. Snippe, C. Vennik Gzn. en J. Klok Mzn., hadden 

zich aangemeld, die allen met bijna algemeene goedkeuring werden aangenomen. 

-vervolg op blad 1890d1 


