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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 18 OKTOBER 1889

Smilde, 17 Oct. In Holland is tegenwoordig naar turf veel vraag tegen stijgende prijzen. De
fabrieksturf, die reeds tot 17 cents per ton gedaald is geweest, kost nu 21 à 22 cents.
Smilde 17 Oct. Gister werd hier te Kloosterveen vanwege de afdeeling “Smilde” van den Ned.
Protestantenbond met de catechisaties begonnen. Niet minder dan 27 leerlingen waren tegenwoordig.
Waarschijnlijk zal ook te Boven-Smilde catechisatie worden gehouden.
SMILDE.
Herhalingsonderwijs.
De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt aan belanghebbenden bekend, dat het
Herhalingsonderwijs op de vier openbare scholen dit jaar zal aanvangen op den eersten
November.
Ouders of Voogden gelieven zich vóór den 31sten dezer maand persoonlijk aan te melden bij de
Hoofden der Scholen.
Smilde, 17 October 1889.
De Burgemeester voornoemd,
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 19 OKTOBER 1889

SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat, volgens
mededeeling van den Commissaris des Konings in deze Provincie, het gedeelte van den
Rijksstraatweg onder deze gemeente, van af de Veenhoopsbrug tot de Jonkersbrug, waarvan de
stremming was bepaald tot 1 November 1889, uiterlijk den 21 dezer maand gereed zal komen en
dat in verband daarmede de stremming van het verkeer met voertuigen, langs het gedeelte van dien
weg tusschen de Jonkersbrug en de Grietmansbrug – welke bepaald was op negen dagen, ingaande
met 1 November a.s., - vervroegd en op 21 October gesteld wordt.
Smilde, 18 Oct. 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 OKTOBER 1889

Smilde, 19 Oct. Met de hier ontworpen onderlinge brandwaarborgmaatschappij wil het maar niet
vlotten. Eene vergadering van belangstellenden, eergisteravond door het voorloopig bestuur
bijeengeroepen, was zoo slecht bezocht, dat het niet gewaagd schijnt te voorspellen, dat deze
onderneming, met zooveel geestdrift begonnen, op niets zal uitloopen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 22 OKTOBER 1889

Smilde, 20 Oct. Donderdagavond zijn bij den arbeider v. d. Meer, wonende aan de Eekhoutswijk
alhier, terwijl hij en zijne vrouw rustig in huis zaten, zes glasruiten ingeslagen. Als vermoedelijke
dader van dit schandelijke bedrijf wordt verdacht Jannes K., wonende in het Halerveld, gemeente
Beilen, tegen wien dan ook, naar wij vernemen, door den veldwachter v. d. Leij proces-verbaal is
opgemaakt.
Heden overleed, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 54 jaar, mijn dierbare echtgenoot
Jan Stellingwerf,
in den ouderdom van 79 jaren en 5 maanden.
Smilde, 19 Oct. 1889.
Mede namens kinderen en behuwdkinderen,
G.J. KRAAK, Wed. J. STELLINGWERF.

