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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JUNI 1890 

 
Topgrasverkooping te Smilde. 

Op Woensdag 18 Juni 1890, 

des avonds te 7 uur, in het Logement van A. SOL te Smilde, zullen, ten verzoeke van den Heer H. 

OFFEREINS te Smilde, als Voogd over T. WINTERS, publiek worden verkocht: 

3 perceelen Klaver, 

op stam staande te Smilde op plaats 16 in het 4e blok. 

Inlichtingen geeft Verkooper.      J. VEENHOVEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JUNI 1890 

 
Smilde, 16 Juni. Te Hoogersmilde zijn in den nacht van Zondag op Maandag velerlei baldadigheden 

tot schade der ingezetenen uitgevoerd. Vele hekken, schuttingen en landbouwwerktuigen zijn 

vernield en in de Hoofdvaart geworpen, planken van de schuren gebroken, een welwaterput, 

kippenhok en vele andere voorwerpen onbruikbaar gemaakt. Voor eenige weken zijn er ook 

degelijke schandelijke dingen uitgevoerd. In de laatste jaren hoorde men daar niet meer van te 

Hoogersmilde. Politie is daar niet. De drie veldwachters wonen allen te Nieuwe Smilde. Vele 

ingezeten wenschen, dat de nachtelijke baldadigheden mogen ophouden.  

Smilde, 17 Juni. Naar men ons mededeelt zal tegen het einde dezer maand de stoomzuivelfabriek 

alhier gereed  kunnen zijn. Het benoodigde personeel is bereids gevonden, behalve de machinist. Met 

het meten van de melk en het verrichten van eenige andere werkzaamheden zijn belast de h.h. Joh. 

v.d. Velde en A. Wind. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 21 JUNI 1890 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 20 JUNI 1890 

 

 
Smilde, 18 Juni. Heden heeft de aanbesteding plaats gehad van het bouwen van eene bijzondere 

school te Bovensmilde. Naar men verneemt, is daarvoor het laagst ingeschreven door H. Vissinga te 

Smilde. 

Smilde, 19 Juni. Hoewel vroeger reeds iets werd medegedeeld omtrent de schoolgeldheffing in deze 

gemeente, meenen we toch, dat veel belanghebbenden gaarne iets naders zullen weten betreffende 

hetgeen ze in ’t vervolg op de openbare scholen zullen moeten betalen. Zooals men weet is de 

schoolgeldheffing op den hoofdelijken omslag der gemeente gebaseerd. 

Zij, die geene gemeentebelasting betalen, zijn ook van het schoolgeld geheel vrij gesteld; wie in de 

1ste of de  2de klasse is geplaatst en dus aan belasting 41 of 47 cents betaalt is voor het 1ste kind een 

schoolgeld schuldig (per jaar) van f 1, voor het 2de 67 en voor het 3de enz. telkens 50 cents. Wie in de 

3de of de 4de klasse is aangeslagen betaalt aan schoolgeld voor het eerste kind f 1.50, voor het 2de f 1 

en voor het 3de f 0.75. In de 5de en 6de klasse voor het 1ste kind f 2.40, voor het 2de 1.60 en voor het 3de 

f 1.20. De korting voor meer dan een schoolgaand kind uit eenzelfde gezin houdt bij de 7de klasse op. 

Voor elk kind moet dan f 3 betaald worden, een cijfer, dat in de hoogere klassen stijgt; het bedraagt 

voor  het 9de en 10de f 4 en voor de 11de en 12de f. 5. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Na afloop onzer vergadering, Zaterdag j.l., werd mij door velen de wensch te kennen gegeven, om wat 

meer licht over het natuurteekenen te mogen ontvangen. Zoo u mij daarvoor de noodige ruimte wilt 

afstaan, zal ik de volgende vragen beantwoorden: 

-vervolg op blad 1890o1 


