blad 1890g2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 8 APRIL 1890

SMILDE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de uitgifte der
beschrijvingsbiljetten voor de Personeele Belasting en wegens het Patentrecht, beide voor den
dienst loopende van 1 Mei 1890 tot en met April 1891, zal aanvangen op Donderdag den 8sten Mei
1890.
Voorts worden de ingezetenen verwittigd dat tot Tegenschatters voor de Personeele Belasting,
dienst 1890/1891, zijn benoemd: de Heeren H.T. HOOGEVEEN en P.J. KRAMER, beide wonende te
Smilde.
Smilde, 3 April 1890.
Burgemeester en Wethouders,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 APRIL 1890

Smilde, 5 April. Hedenavond had te huize van M. Wind eene vergadering plaats der
Landbouwvereeniging alhier. Tegenwoordig waren 20 leden. Voorzitter de heer J. Hoogerbruggge.
De notulen der vorige vergadering, 8 Febr. ll. gehouden, werden door den secretaris, den heet
Fledderus, gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Aan de orde kwamen vervolgens:
1.Eene ingekomen missive van T. van der Velde, houdende dankbetuiging voor de aan hem
verleende gratificatie over 1889.
Deze missive werd voor kennisgeving aangenomen.
2.Verslag omtrent de uitbesteding van klaverzaad.
De voorzitter deelt mede, dat door zeven graanhandelaars monsters en prijsopgaven zijn ingezonden
en noemde de namen dier inschrijvers en den door hen opgegeven prijs, alsmede het door hen
opgegeven gehalte, waaruit bleek, dat de firma Wijnne en Co. te Groningen de voordeeligste
aanbieding had gedaan, namelijk: rood Brabantsch klaverzaad, met een kiemkracht van 87.50 pct.,
zuiverheid 97.25 pct., gebruikswaarde 85 pct., tegen den prijs van 45 cent het kilo; wit inlandsch, met
een kiemkracht van 77.30 pct., gebruikswaarde 74.50 pct., zuiverheid 96.50 pct., tegen den prijs van
55 cent het kilo. Mitsdien had het bestuur aan gemelde firma de leverantie van 560 kilo opgedragen
en heeft de levering ook reeds plaats gehad, zoomede de opzending van monsters naar het
Rijksproefstation te Groningen. Spreker had gehoopt hedenavond den uitslag van dat her-onderzoek
te kunnen mededeelen, doch het bericht daarvan is hem nog niet geworden.
3.Verkooping van monsters aardappelen.
De voorzitter vernam in het laatst van vorige jaar uit de nieuwsbladen, dat aan de Rijks
Landbouwschool te Wageningen met veel succes verschillende nieuwe soorten aardappels waren
geteeld. Naar aanleiding van een besluit van het Hoofdbestuur van het Genootschap ter bevordering
van den Landbouw om alhier een proefveld op kleine schaal aan te leggen, kwam spreker op het
denkbeeld, om ten behoeve van dat proefveld tot den directeur van gemelde Rijks Landbouwschool
het verzoek te richten tot het verkrijgen van eenige pooters van die nieuwe soorten. Met groote
bereidwilligheid werd toezegging gedaan, dat in het voorjaar eenige soorten zouden worden
gezonden, waaraan voor eenige dagen gevolg is gegeven. Nu spreker evenwel van het proefveld in
deze gemeente tot heden niets meer hoort, meende hij den nuttigsten weg te bewandelen, door het
viertal gezonden soorten in deze vergadering te brengen en stelde hij voor de gezonden varieteiten
onder de leden onderling van de hand te doen.
Conform werd besloten.
Daarop werden de nieuwe soorten Juno, Odin, Hortensia en Mr. Carol, elk ongeveer een kilo
wegende, aan een viertal leden toegewezen.
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