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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1890 

 
SMILDE 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter algemeene kennis, dat ter gelegenheid van de op 

den 10den dezer maand te houden JAARMARKT de Zuidweg aan de Noordwestzijde der Drentsche 

Hoofdvaart tusschen de Koop-Bakkersdraai en de Veenhoopsbrug voor Rij- en Voertuigen zal zijn 

afgesloten van en met 9 tot en met 11 September aanstaande. 

Smilde, 3 September 1890 

                                                                              De burgemeester voornoemd, 

                                                                                                       M.A. HOOGERBRUGGE 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1890 

 

 
Assen, 4 Sept. Men schrijft uit Smilde aan de N.P.G.Ct.: Met den bouw der nieuwe Christelijke 

school te Boven-Smilde begint het al mooi op te schieten. Reeds sedert eenige dagen is men met het 

metselwerk bezig. Ht aantal sollicitanten naar de betrekking  van hoofonderwijzer is tot op heden 

reeds 21, waaronder 1 met akte voor Fransch en Duits. 

Enkele landbouwers alhier zijn met het delven der aardappelen begonnen. Door de ziekte, die zich 

ook hier, vooral onder de op laag gelegen gronden verbouwde, vertoont, zal zeker de opbrengst niet 

groot worden. De kwaliteit is betrekkelijk nog al tamelijk goed, hoewel deze er in den laatsten tijd 

ook niet beter op wordt. 

Smilde, 3 Sept. Een meisje, dat hier in eenen winkel eenige boodschappen zou doen en haar beursje 

bij zich op de toonbank legde, kwam plotseling tot de ontdekking, dat beurs en geld verdwenen 

waren. Men vermoedt, dat een onbekend persoon, die zich even in de winkel vertoonde, den diefstal 

heeft gepleegd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1890 

 

 

Bovensmilde, 3 Sept. Herkozen als leden van het kiescollege der Ned. Herv. gemeente de hh. J. Boer, 

A. Boxma en C. Smit; gekozen de hh. A.W. de Jonge en F. Wolters. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1890 

 

 
Smilde, 5 Sept. Voor rekening van den heer W.A. Scholten worden hier thans fabrieksaardappelen 

opgekocht tegen de volgende prijzen. Engelschen, Turken en Magnum-Bonums f 0.95; Champions  

f 1.00 per mud. 

Aanbesteding 

van het VERFWERK van de School met den Bijbel te Bovensmilde 

op Vrijdag den 12den Sept. e.k., ’s middags 6 uur, ten huize van den Architect KRAMER, bij wien 

inlichting is te bekomen. 

Smilde, 8 Sept. ’90.      Namens het Bestuur: J.W. DE VRIES. 

Smilde, 8 Sept. Hedenmiddag had hier een ongeluk plaats, dat erger gevolgen had kunnen hebben. De 

landbouwer E. Alberts, wonende achter de Timmerswijk, had op een boerenwagen aardappelen 

vervoerd. Toen hij het voertuig met behulp van het daarvoor gespannen paard omdraaide, ging het dier 

eensklaps aan den haal, waardoor Alberts struikelde, onder het rad kwam en met een bebloed gezicht 

werd opgenomen. Bij nader onderzoek bleek, dat hij eenige wonden aan het hoofd had bekomen, welke 

van minder ernstige aard zijn. Het paard holde een eindweegs voort, de wagen achter zich 

meeslepende, die onder weg aan stukken vloog. Eindelijk bij de Leembrug gekomen kwam het paard 

tot staan. Reeds vroeger moet A. met hetzelfde dier dergelijk onheil zijn overkomen. 


