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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 21 DECEMBER 1889 

 
Smilde, 20 Dec. Gisteren viel eene dochter van den heer H. Ridder alhier, terwijl ze een emmer 

water wilde scheppen, in de hoofdvaart. Haar broeder sprong haar na en slaagde er in de drenkeling 

te grijpen, doch de taak, om haar op het droge te brengen, bleek hem alleen onmogelijk. Gelukkig 

schoot nu ook de heer R. zelf toe en werden zoon en dochter beiden gered. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 23 DECEMBER 1889 

 
Aanbesteding – Smilde. 

Het GEMEENTEBESTUUR van Smilde is voornemens ten behoeve van de verpleegden in het 

Werkhuis, op den 30sten December 1889, publiek aan te besteden: 

de levering van eetwaren, Kleedingstukken, Klompen enz., gedurende het jaar 1890. 

Inlichtingen worden gegeven ten Gemeentehuize, alwaar tevens de inschrijvingsbiljetten moeten 

bezorgd worden uiterlijk op den dag der aanbesteding, des morgens ten negen uur. 

Smilde, 21 December 1889.    De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

VERKOOP – VEENPUTTEN. 

SMILDE. 

Op Zaterdag 4 Jan. 1890, 

des avonds om zes uur, zal, in het Logement van WIND te Smilde, 

de gewone jaarlijksche verkoop van 

VEENPUTTEN, 

ten verzoeke van de Erven Mr. L. O. GRATAMA plaats hebben. 

Aanwijzing geeft A. JOFFERS te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 24 DECEMBER 1889 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 23 Dec. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier zijn als ouderlingen 

gekozen de hh.: G. Bakker (aftr.) en J.O. Smit (vac. Fernhout); als diaken werden herkozen de hh. 

A.H. Naber en E. Niezing, terwijl in de vacature J.O. Smit werd gekozen de heer A. Pol. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 DECEMBER 1889 

 
Smilde 23 Dec. Naar men verneemt treden vele veehouders toe als deelnemers in de alhier op te 

richten boterfabriek met annexen stoomkoornmolen. Zijn onze informatiën juist, dan heeft de 

voorloopige commissie van verschillende zijden de mededeeling ontvangen van gunstige resultaten, 

met zoodanige fabrieken verkregen, zoodat, indien de handen krachtig ineen worden geslagen, de tot 

standkoming dezer nuttige zaak zeer waarschijnlijk is. 

Stoom-Zuivelfabriek. 

SMILDE. 

Aandeelhouders in de Coöperatieve Vereeniging tot oprichting van een Stoom-Zuivelfabriek 

alhier, en allen, welke nog als AANDEELHOUDERS wenschen toe te treden, worden ter Vergadering 

uitgenoodigd op Zaterdag 28 December e.k., des avonds ten zes uur, ten huize van M. WIND, 

waarna zoo spoedig mogelijk zal worden overgegaan tot: 

Vaststelling der statuten. 

Benoeming van een definitief Bestuur. 

Smilde, 24 December 1889.     De Voorloopige Commissie:  

J. HOOGERBRUGGE, J.A. VENEKAMP, H. FLEDDERUS, HEND. DRENTHEN, E.J. TONCKENS, JAN W. DE 

VRIES, A. VAN DAM en J.N. VAN VEEN. 

 


