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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 JUNI 1890 

Smilde, 27 Juni. Als machinist aan de stoomzuivelfabriek alhier is benoemd de heer J. Kits te 

Enumatil. 

Vrij algemeen werd verwacht, dat op ’t einde dezer maand de fabriek in gereedheid zoude zijn, doch 

de belanghebbenden zullen nog eenigen tijd geduld moeten oefenen. Op zijn vroegst zal men in het 

midden van Juli met het karnen en malen kunnen beginnen. 

Smilde, 27 Juni. Werd in een vorig no. dezer courant gemeld, dat de eerste nieuwe turf (afkomstig uit 

de Appelschaveenen) alhier door den heer J. Postma werd afgescheept, thans kan men melden, dat 

heden de eerste nieuwe turf uit de Smilder veenen door den heer Tj. Boonstra alhier wordt 

afgeleverd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 JULI 1890 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 2 Juli. Naar we vernemen heeft de Kerkeraad der Ned. Herv. 

Gemeente besloten aan te dringen op afschaffing der kermis alhier. 

Ook de Kerkeraad te Bovensmilde heeft, bij meerderheid van stemmen, een besluit genomen in 

denzelfden zin. 

Smilde, 4 Juli. Ingevolge heden alhier ontvangen bericht is de schippersknecht T. Fernhout, varende 

bij M. Nuis alhier, te Amsterdam over boord geslagen en verdronken, nalatende eene weduwe met 

eenige kinderen. 

Smilde, 5 Juli. Onder de voorstanders van het bijzonder onderwijs is men het niet eens over het 

reglement der chr. nat. school alhier. Velen wenschen schrapping van de voorschriften, betreffende de 

kerkgenootschappen, waartoe de bestuursleden en de onderwijzers moeten behooren, terwijl anderen 

die bepalingen gehandhaafd willen zien. 

De quaestie wekt hier veel belangstelling en wordt druk besproken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 5 JULI 1890 

 
Smilde, 4 Juli. Ondanks den velen regen is de waterstand in de hoofdvaart zeer laag (meer dan 40 

c.M. beneden peil). De vaart zelve heeft thans voldoende diepte en breedte, zoodat daar de schipperij 

geen last heeft van het lage water, maar in de wijken ziet het er treurig uit. Geladen turfbokken 

kunnen er bijna uit noch in. Naar men ons mededeelt zijn de machines, waarmede het water uit het 

Noord-Willemskanaal in de hoofdvaart werd gebracht, buiten werking gesteld. ’t Is te hopen, dat die 

rust maar eene tijdelijke zij en het bij deze ééne proef mogen blijven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 7 JULI 1890 

 
Veldvruchten – Hoogersmilde. 

Op Zaterdag 12 Juli 1890, 

des namiddags om 3 uur, zullen, ten verzoeke van H. L. OOSTERLOO, Landbouwer te Appelscha, 

publiek worden verkocht: 

18 perceelen Rogge, 

op stam staande o/d. plaats thans bewoond door H. TJ. BOONSTRA te Hoogersmilde, op het terrein 

aangewezen. 

Samenkomst op de plaats.      J. VEENHOVEN, Notaris. 


