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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 JULI 1890 

 
Smilde, 21 Juli. Het water staat hier nu 8 c.M. boven peil en is in eenige dagen tijds ruim een halven 

meter gewassen. De laagstgelegen landen hebben het zwaar te verantwoorden. Naar men ons 

mededeelt is tusschen de Sickens- en de Grietmanswijk een dam van de waterleiding doorgebroken. 

Tengevolge van de natte weersgesteldheid en het hooge water worden ook hier de aardappelen 

aangetast door de ziekte, die niet alleen zich in het loot vertoont, maar bij vroegrijpe soorten reeds 

tot de knol is doorgedrongen. 

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

Smilde/Sappemeer, Juli ’90. 

Eenigste kennisgeving. 

Rogge – Haver – Smilde. 

Op Zaterdag 26 Juli 1890, 

des namiddags te 6 uur, in het Logement van WIND in de Veenhoop te Smilde, publieke verkoop van: 

2  hectaren Rogge 

en 2 hectaren HAVER, in perceelen, op stam staande achter de dwarswijk op plaats 2, noord-west van 

de Kijmmellswijk, ten verzoeke van den Heer Mr. J. TONCKENS te Westervelde. 

Aanwijs geeft HK. DE JONGE CZ.     Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 JULI 1890 

 

Smilde, 22 Juli. Met genoegen kunnen we melden, dat de doorbraak bij de waterleiding, waarvan in 

de courant van heden melding wordt gemaakt, tijdig werd ontdekt, zoodat men er in mocht slagen het 

water tot staan te brengen eer beduidende schade werd aangericht. Met zorg ziet men den hoogen 

waterstand aan; sommige landerijen staan met den waterspiegel gelijk. 

Smilde, 21 Juli. Op vermoeden van diefstel van 2 lammeren, ten nadeele van W. Haveman alhier, is 

Zaterdag door den brig.-maj. van Maren en den rijksveldwachter Huisman gevankelijk naar Assen 

overgebracht H. W. alhier. 

Smilde, 21 Juli. Heden werd door het bestuur der vennootschap “de Stoomzuivelfabriek” alhier aan 

de aandeelhouders en hunne familieleden de gelegenheid aangeboden de fabriek in werking te zien. 

Van dat aanbod werd door zeer velen gebruik gemaakt en algemeen was men ten hoogste 

ingenomen, zoowel met den uitwendigen vorm van de fabriek als met hare inwendige samenstelling. 

Wij gelooven de tolk van allen te zijn, indien wij de Landbouwvereeniging alhier onze 

erkentelijkheid betuigen, daar zij den eersten stoot heeft gegeven tot de oprichting der fabriek. Den 

aandeelhouders onzen dank voor hun financiëelen steun. Het bestuur van de vennootschap de 

Stoomzuivelfabriek heeft aanspraak op onzen lof, voor de wijze waarop het zich van zijn taak heeft 

gekweten. Den architect, die het bewijs heeft geleverd dat de opdracht aan goede handen was 

toevertrouwd, alsmede den beiden aannemers, zowel die van de machineriën als van de fabriek, zij 

onze erkentelijkheid toegebracht voor de flinke en roiale wijze, waarop zij aan hunne verplichtingen 

hebben voldaan. Een woord van waardeering mag voorts niet onthouden worden aan den uitvoerder 

van het werk, alsmede aan alle werklieden voor hun goed werk en uitstekend gedrag. 

WATERSCHAP DE ZEVEN BLOKKEN 

TE SMILDE 

Op goedkeuring, door Heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe, van de LEGGER op de Stuwkaden 

in bovengenoemd Waterschap, wordt aan belanghebbenden medegedeeld, dat eene buitengewone 

schouw over genoemde Stuwkade zal worden gehouden tusschen den 24 en 31 Juli a.s. 

Smilde, 22 Juli 1890.       Namens het Bestuur: 

         De Voorzitter M.A. Hoogerbrugge. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 

  


