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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 12 JULI 1890 

 
Gemeente-Rekening over 1889, 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-

Rekening, dienst 1889, aan den Raad is overgelegd; dat zij, gedurende veertien dagen, te rekenen 

van en met den 12den dezer maand, ter Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen, en 

voorts, in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.  

Smilde, 10 Juli 1890.       De Burgemeester, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, 

S. KOOGER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 14 JULI 1890 

 
Vast Goed – Smilde. 

Op Vrijdag 18 Juli 1890 

de inzet en op Vrijdag 25 Juli 1890 de palmslag, telkens des avonds te 7 uur en ten huize van den 

Kastelein J. HOOGEVEEN te Smilde, zullen, ten verzoeke van HENDR. DRENTH te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

1. De door Verkooper bewoonde Behuizing te Smilde, achter HENDR. BOONSTRA, met de door hem 

gebruikte perceelen uitstekend Land en de zich daarop bevindende Veldvruchten. 

2. Een Behuizing met Grond, gelegen te Smilde aan de Timmerswijk. Tevens zullen worden 

verkocht de op dit perceel staande Boomen, geschikt voor Klompen. 

De perceelen worden op het terrein genummerd. 

Inlichtingen geeft H. DRENTH. 

        J. VEENHOVEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 15 JULI 1890 

 

 
SMILDE. 

De BURGEMEESTER van de gemeente Smilde; 

In ervaring gekomen zijnde dat de Voetpaden, loopende  langs de openbare Wegen in deze gemeente, 

zoo nu en dan worden gebruikt voor een doel waarvoor zij niet zijn bestemd, namelijk: door het 

daarop rijden met Vélocipèdes, Hondekarren en meer dergelijke voorwerpen, benevens door het 

daarop leiden van Vee; 

Brengt ter algemeene kennis: 

1. dat het bij artikel 21, letter m, van het Reglement op de Wegen en Voetpaden in deze Provincie 

verboden is op de Voetpaden te rijden of daarop Vee te leiden; 

2. dat de overtreding daarvan kan worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 1.-, en 

3. dat in het vervolg op de overtreding van dit verbod meer zal worden acht gegeven. 

Allen, die zulks aangaat, worden derhalve bij deze dringend aangemaand om geene aanleiding te 

geven tot het opmaken van processen-verbaal. 

Smilde, 14 Juli 1890.    

       De Burgemeester voornoemd, 

        M.A. HOOGERBRUGGE. 


