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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 14 APRIL 1890

Smilde, 12 April. Om meerdere uitbreiding aan het christelijk onderwijs in deze gemeente te geven
verneemt men, dat door de voorstanders van bovengenoemd onderwijs pogingen worden aangewend
tot het stichten van nog twee scholen: een te Bovensmilde en de andere in Hoogersmilde. De tijd zal
leeren wat van dit gerucht waarheid is.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 15 APRIL 1890

Bovensmilde, 14 April. Als voorzanger bij de Ned. Herv. gemeente alhier benoemd de heer J. Boer.
Verloofd:

J. N. MAGNUS
en
E.S. ZUIDEMA.

Smilde/Hoogezand, April 1890.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 APRIL 1890

Hijkersmilde en Kloosterveen, 15 April. Aangaande de wijzigingen in het reglement van het beheer
der kerkelijke goederen en fondsen dezer gemeente, voorgesteld door een lid der Herv. Gem. alhier,
is nog geene beslissing genomen. Wel schijnen de collegiën het eens te zijn, dat wijzigingen
noodzakelijk zijn, ter voorkoming van misbruiken en willekeur, doch men acht den tijd daarvoor niet
rijp, aangezien het reglement binnen den bepaalden tijd van zes jaren zoude gewijzigd moeten
worden. Indien die leer opgaat, dan is het reglement van 1887 beslist onwettig, daar het reglement
van 1883 niet vóór 1889 had mogen gewijzigd worden. Indien zich dat mocht bevestigen, dan zouden
de collegiën van kerkvoogden en notabelen in groote finantiëele moeilijkheden kunnen komen,
aangezien de handelingen, die nà de wijzigingen in 1887 zijn geschied, eveneens onwettig zouden
zijn.
Het is daarom te hopen, dat de collegiën den besten weg kiezen en de gemeente hare rechten
teruggeven, welke zij haar in 1887 hebben ontnomen. De kwestie schijnt niet voort te vloeien uit
verschil van godsdienstige overtuiging noch uit persoonlijke veete of om een kampstrijd uit te lokken
om het bezit der eereplaatsen, maar alleen uit rechtsgevoel voor de gemeente.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 18 APRIL 1890

Smilde, 16 April. In de Norgervaart is een met baggerspecie geladen ijzeren bak van den heer Visser
gezonken, tot groot ongerief voor de schipperij.
Smilde, 17 April. Met genoegen hebben wij vernomen, dat zoowel bij de aanbesteding van de
zuivelfabriek als bij de aanbesteding van den herbouw der openbare scholen als voorwaarden zijn
gesteld, dat op de werken geen sterke drank mag worden beschonken, noch personen worden
toegelaten, die zich aan drankmisbruik schuldig maken.
Het is hopen, dat de opzichters over die werken zullen medewerken om die bepaling te handhaven.
-Er liep hier hedenmorgen een gerucht, dat hedennacht een schip verdwenen was van den
denkbeeldigen eigenaar Stellingwerf.
Smilde, 17 April. De komst van den heer Domela Nieuwenhuis alhier, om in de “Nieuwe Veenhoop”
eene politieke rede te houden op Zaterdagavond e.k., is voorloopig tot later uitgesteld. Wat hiervan de
oorzaak is, kan niet met zekerheid worden gezegd. Er was reeds eene overeenkomst met de wed.
Homan gesloten, die haar zaal voor het Kamerlid had beschikbaar gesteld.

