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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 JANUARI 1890 

 Smilde, 30 Dec. Naar men verneemt, is in het reglement der op te richten melk- en boterfabriek 

alhier de bepaling opgenomen dat, zoo men aan de fabriek melk wil leveren en koorn wil doen 

malen, men ook aandeelhouder moet zijn. 

Daar reeds een 100tal dorpsgenooten tot de vereeniging zijn toegetreden, is deze bepaling, welke 

zeer in het belang der deelgenooten is, toe te juichen. 

Smilde, 31 Dec. In den tweeden Kerstnacht werd de jongeling A. T. alhier aangehouden door twee 

hem onbekende mannen, die bijzonder veel belang er in stelden juist te weten hoe laat het was. T. 

toonde geen lust zijn horloge voor den dag te halen, waarop een der mannen op hem aanviel en hem 

met een scherp voorwerp een schram toebracht in het gelaat. Een flinke stokslag was het antwoord. 

Toen het bij dezen éénen niet bleef en ook de tweede aanvaller zijn behoorlijk aantal slagen had 

ontvangen, dropen beide af. 

Smilde, 31 Sec. De gemeenteraad benoemde heden dr. P. de Vries, van Groningen, tot gemeente-

geneesheer. 

SMILDE. 

Op Zaterdag 4 Jan. 1890, 

des avonds 7 uur, ten huize van de Wed. KUIPERS te Assen, bij den verkoop der Erven SUIR, 

verkoop van: 

Een kamp LAND 

te Smilde, Zuid. van den middelweg aan de Feenstrawijk achter het huis bewoond door den Heer 

MEIJERING, toebehoorende aan den Heer Dr. H. HARTOG HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen.  

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 JANUARI 1890 

 Raadsvergadering. 

Smilde, 31 Dec. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren Drenten en van Veen. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen. 

De heer de Vries heeft naar aanleiding der voorgelezen notulen eene kleine opmerking te maken. Na 

eene korte bespreking wordt tot eene kleine wijziging van de notulen besloten. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Eene missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van een vorig raadsbesluite tot af- en 

overschrijving. 

b. Een extract uit het verhandelde bij Ged. Staten, waarbij zij, in afwachting der nadere toezending 

van de begrooting over 1890, machtiging verleenen over de helft der begrooting voorloopig te 

beschikken. 

c. Eene missive van de plaatselijke schoolcommissie van navolgende inhoud: 

Smilde, 24 Dec. 1889. 

De plaatselijke schoolcommissie alhier heeft de eer, onder terugzending der stukken, uw college 

mede te deelen, dat in de nota der bedenkingen van het college van heeren Gedeputeerde Staten, naar 

haar bescheiden oordeel, behartigingswaardige wenken liggen, vooral met het oog op de 

schoolgebouwen te Boven-Smilde en Hijker-Smilde, en omtrent de indeeling der schoollocalen in de 

school te Kloosterveen. 

De commissie neemt dientengevolge de vrijheid uw college in overweging te geven een nader 

onderzoek omtrent bovengenoemde scholen in te stellen en een bouwkundig advies in te winnen, ten 

einde plannen te beramen, die aan de bedenkingen van het college van heeren Gedeputeerde Staten 

tegemoet komen.     Namens de plaatselijke schoolcommissie, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter, 

J. HOMAN KIJMMELL, Secretaris 

Bovenstaande missives worden allen voor kennisgeving aangenomen. 

-vervolg op blad 1890a1 


