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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 MEI 1890 

 
Smilde, 1 Mei. Op de gister alhier gehouden jaarmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 89 koeien 

van f 105 tot f 240, 16 pinken van f 60 tot f 145, 2 kalveren (onverkocht), 72 Friesche schapen van f 

14 tot f 30, 305 Friesche lammeren van f 2.90 tot f 12, 35 geiten van f 5.25 tot f 14, 19 drachtige 

motten van f 45 tot f 63, 45 varkens van f 17 tot f 34 en 148 biggen van f 5.75 tot f 9. 

De handel was vlug, vooral in varkens en lammeren. 

Wat de kermis betreft, gelegenheid tot amusement was er te over, zoodat noch de schouwburgtent, 

noch het paardespel zoo druk werden bezocht, als de flinke acteurs verdienden. 

De kindervoorstelling, waarvan in de courant van heden melding wordt gemaakt, werd door meer 

dan 300 kleinen  bezocht en viel zeer in de smaak. Een woord van dank aan den burgemeester, die 

den kinderen dit genot bereidde, is hier zeker op zijn plaats. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde, gelet op artikel 5 van de verordening op het verhuizen binnen de 

gemeente, herinnert, dat van elke verhuizing binnen acht dagen moet worden kennis gegeven ter 

Gemeente-Secretarie, en dat de overtreding hiervan wordt gestraft met eene geldboete van ten 

hoogste f 1. 

Smilde, 1 Mei, 1890.      De Burgemeester voornoemd: 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen in herinnering: 

1. dat allen die zich in de gemeente vestigen daarvan ter Secretarie aangifte behooren te doen binnen 

dertig dagen nà hunne aankomst, door overlegging van een getuigschrift van woonplaats-verandering, 

afgegeven door het Bestuur der gemeente die zij verlaten hebben; 

2. dat allen, die de gemeente willen verlaten, verplicht zijn vóór hun vertrek ter Secretarie een 

getuigschrift van woonplaats-verandering op te vragen.  

Overtreding van het bovenstaande wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 

geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Smilde, 1 Mei 1890.      De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 3 MEI 1890 

 
Ingezonden stuk. 

M. de R.! 

In uw nommer van heden 2 Mei komt een bericht voor uit Smilde, waarin wordt gemeld, dat de 

menschlievende predikant W. zoude hebben geweigerd om water en vrij onderdak te verschaffen aan 

een gewonde. Dit bericht is niet alleen onjuist, maar totaal onwaar, hetgeen het beste blijkt uit de 

omstandigheid, dat bedoelde predikant niet thuis was toen het ongeval gebeurde. Hij kan dus 

onmogelijk het gevraagde geweigerd hebben. 

Ieder, die onzen waardigen en algemeen geachten predikant kent, weet ook wel, dat hij tot zulk een 

onmenschlievende daad niet zou in staat zijn. Ik haast mij dan ook u van de onwaarheid van het 

bericht door dit schrijven kennis te geven en uw berichtgever ernstig op het hart te drukken niet weer 

zoo lichtvaardig een onbesproken man zulke ergerlijke dingen ten laste te leggen, waardoor zijn goede 

naam onverdiend, groote schade kan lijden. 

Smilde, 2 Mei 1890.         X. 

 

(Onze berichtgever schrijft ons heden, dat hij tot zijnen grooten spijt gister, hetzij opzettelijk, hetzij ter 

goeder trouw, verkeerdelijk is ingelicht geworden. Dit doet hem zeer leed en hij verzoekt ons zijne 

excuses aan ds. W. te willen aanbieden. RED.) 


