
blad 1890e1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 17 FEBRUARI 1890 

 
Bovensmilde, 15 Febr. Gisteravond werd hier feest gevierd door de leden der zangvereeniging. 

Ettelijke uren was men onder het zingen van liederen, het genot van spijs en drank, enz. enz. gezellig 

bijeen. Den directeur, den heer G.B. Staal, werd door de leden een prachtige lamp ten geschenke 

geboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 18 FEBRUARI 1890 

 
Op Dinsdag 25 Febr. 1890 

de inzet en op Dinsdag 11 Maart 1890 de palmslag, telkens des avonds te 6½ uur, in het Logement 

“de Nieuwe Veenhoop” te Smilde, zullen, ten verzoeke van de Erven van wijlen de Echtgenooten J.P. 

SUIR en T.R. TEN CATE, na bekomen rechts-authorisatie, publiek worden verkocht: 

a. EENE 

Behuizing 

met Schuur, Erven en Landerijen, staande en gelegen te Smilde a/d. straatweg en a/d. Molenwijk, 

samen groot pl. m. 7 h.a., 50 a., 29 c.a. 

b. De Landerijen, gelegen tusschen de Jonkerswijk en de Evert Hendrikswijk te Smilde, samen ruim 

3 hectaren. 

c. Een plaats Land te Smilde, opstrekkende naar de Friesche Scheid, zijnde de 3e plaats vanaf de 

Jonkerswijk, groot pl. m. 8½ hectares. 

Een en ander in gebruik bij den Heer J. BERNIER HOMAN te Smilde. 

De gemaakte wordende perceelen zullen tijdig op het terrein worden afgebakend. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 1890 

 

Smilde, 19 Febr. Hedenmiddag trad hier in de schuur van C. Schuiling als spreker op de heer A. van 

Emmenes van ’s Gravenhage. Eene groote menigte volks was  opgekomen voor een groot deel 

ingezetenen van Appelscha. Ook waren tegenwoordig eenige marechaussée’s en de burgemeester van 

Smilde. 

-vervolg op blad 1890e2 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde,  

Gezien de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) tot regeling van het toezicht bij het 

oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder  kunnen veroorzaken, 

doen te weten: 

dat op heden ter Gemeente-Secretarie ter inzage is gelegd een verzoek met bijlagen van het 

Bestuur der Naamlooze Vennootschap van de Stoomzuivelfabriek te Smilde om vergunning tot het 

oprichten van eene Zuivelfabriek met annexen Koornmolen, beide door stoom gedreven, op het 

pand aan de Zuid-Oostzijde der Hoofdvaart, kadastraal bekend in sectie G onder nummer 2027; 

dat op Woensdag den 5den Maart 1890, des voormiddags ten 10 ure, ten Gemeentehuize  

gelegenheid zal worden gegeven om tegen het oprichten dezer inrichting bezwaren in te brengen en 

deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, en 

dat  zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen 

vóór evengenoemd tijdstip op de Secretarie der gemeente van de ingekomen schrifturen kunnen kennis 

nemen. 

Smilde, 19 Februari 1890.    Burgemeester en Wethouders voorn., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 1890 

 


