
 

blad 1890s3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1890 

 
Smilde. 15 Aug. Er circuleert hier een adres, om aan Heeren Gedeputeerde Staten te worden 

ingezonden, houdende het verzoek, om het raadsbesluit d.d. Juli j.l., betreffende de toelating van de 

kinderen op de openbare lagere scholen op 6jarigen leeftijd in plaats van 5 jaren, zooals thans 

geschiedt, niet goed te keuren, en wel om verschillende daarin ontwikkelde redenen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 AUGUSTUS 1890 

 
Schouw over de Waterleidingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de SCHOUW 

over de aan hun toezicht onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 21sten 

Augustus en den 1sten September 1890. 

Smilde, 11 Aug. 1890.     Burgem. en Weth. voornoemd, 

De Burgemeester, 

afwezig, 

de Wethouder, H.P. SICKENS. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Smilde, 15 Aug. Naar we vernemen zal de heer W.J. Boelken, lid der Gedeputeerde Staten van 

Drenthe, deze gemeente verlaten en zich met der woon vestigen te Hoogeveen. 

Smilde, 18 Aug. In de vorige week werd hier een vierjarig knaapje door eenen jongen zoodanig tegen 

den buik geschopt, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Nog altijd lijdt het kind hevige 

pijnen. 

Herbesteding. 

De KERKVOOGDEN der Ned. Herv. Gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen zijn voornemens, op 

Woensdag den 20 Aug. 1890, ’s middags 6 ure, HER TE BESTEDEN, volgens gewijzigd Bestek in twee 

perceelen: 

1. het doen van eenige reparatie’s aan den Toren, als: Timmer-, Lood-, en zinkwerken; 

2. het verven van den Toren, alsmede het van binnen schoonmaken en witten der Kerk. 

Bestek ligt van af Maandag 18 Augs. e.k. ter inzage ten kantore van den Architect P.J. KRAMER te 

Smilde, alwaar tevens inlichtingen zijn te verkrijgen. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 19 Augs., voormiddags 10 ure, en op den dag der besteding 

middags 4 ure. 

Stoomzuivelfabriek 

te Smilde. 

Alle WERKDAGEN van 2 tot 4 uur versche ROOMBOTER verkrijgbaar. 

Noteering tot en met 22 Augustus 52½ cent per half kilo. 

De Directeur: 

J. PASMA. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 19 AUGUSTUS 1890 

 

 

Tegen Nov. te huur of te koop gevraagd: 

een Arbeidershuis, 

liefst met Grond, in of bij de Smilde, Adres Bureau Prov. Drentsche en Asser Courant, lett. Z. 

 


