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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1890 

 
Gemeentebegrooting voor 1891. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Begrooting 

van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente voor den dienst 1891 aan den Raad is 

aangeboden; dat zij gedurende veertien dagen, te rekenen van en met den 6den dezer maand, 

ter Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen, en voorts, in afschrift, tegen 

betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

Smilde, 4 Augustus 1890.   Burgmeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde, 

Gelet op de “Verordening op de openbare reinheid en orde”, 

Brengt in herinnering: 

1. dat het bij artikel 1, nummer 15 van die Verordening verboden is: Paarden, Rundvee of 

Ezels te laten loopen over de gemeentelijke Draaivonders, en 

2. dat volgens artikel 6 van die Verordening de overtreding van dit verbod kan worden gestraft 

met eene geldboete van ten hoogte f3.- 

Smilde, 5 Aug. 1890.       De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1890 

 
Ondertrouwd:     M. MULDER en G. PUNTER. 

Smilde, 6 Aug. 1890. 

Eenigste kennisgeving. 

 

Aanbesteding. 

De KERKVOOGDEN der Ned. Herv. Gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen zijn voornemens 

op Dinsdag 12 Augustus 1890, ’s middags 6 ure, AAN TE BESTEDEN: 

Het doen van eenige reparaties aan den Toren, als: timmer-, lood-, zink- en verfwerken, 

met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen. 

Bestek ligt van af Maandag 4 Aug. e.k. ter inzage ten Kantore van de Architect P.J. KRAMER te 

Smilde, alwaar tevens inlichtingen zijn te berkrijgen. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 11 en 12 Aug. e.k., telkens des voormiddags 10 ure. 

Bovensmilde, 7 Aug. Gister vierden de leerlingen (ongeveer 50 in getal) der hier, onder leiding 

van den heer K. Supheert, bloeiende Zondagschool een feest, dat in alle opzichten uitstekend 

geslaagd mag heeten. Het zingen van liederen, het doen eener wandeling en verschillende spelen 

wisselden af met het smullen in chocolade, broodjes, koek enz. enz. 

Vele ouders en andere belangstellenden waren tegenwoordig bij de pret, die met eene tombola 

zonder nieten werd besloten.  

De leden der directie verdienen voor de flinke regeling en de jonge dames, die zich met de 

bediening belastten, voor haar zorg en ijver een woord van dank. 

Jammer maar, dat dit feest het laatste zal zijn, dat de heer Supheert hier met zijne leerlingen viert. 

En ouders én kinderen zien niet dan noode den algemeen geachten en beminden onderwijzer 

vertrekken. Hunne beste wensen zijn met hem en de zijnen. 
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