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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 AUGUSTUS 1888 
 

 
Rogge en Haver – Smilde. 

Op Donderdag 9 Aug. 1888, 

des avonds precies te 6 uur, in het Logement van den heer WIND in de Veenhoop te Smilde, publieke 

verkoop van: 

Tien perceelen Rogge 

en elf perceelen HAVER, alles op stam staande op de tweede plaats van af de Kijmmellswijk te 

Smilde, en verzoeke van den Heer Mr. JOHs. TONCKENS te Westerveld c.s. 

Van de perceelen, alle op het terrein  door nummerpaaltjes aangewezen, wordt aanwijs gedaan door 

HENDRIK DE JONGE te Smilde.     Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde, 4 Aug. Gisteravond, omstreeks 6½ uur, werd de buurt in de nabijheid van de Polakkenbrug 

in rep en roer gebracht door het geroep van brand. In een oogenblik was de brandspuit op de plaats 

alwaar de brand was uitgebroken, namelijk in een huis in de nabijheid van de Polakkenbrug, bewoond 

door den smid B. Faber. Gelukkig dat er weinig wind en de brandspuit er spoedig was, anders hadden 

de belendende gebouwen groot gevaar geloopen. Door vereende krachten werd het vuur spoedig 

gebluscht en heeft het voorhuis weinig geleden. De oorzaak van den brand, die in het achterhuis 

ontstond, is niet bekend. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 2 Aug. Tegenwoordig de heeren H.P. Sickens, waarn. voorzitter, J. Homan Kijmmell, J.W. 

de Vries, A.D. Pot, P. Wessemius, J. Drenthen en M.A. Hoogerbrugge. 

Aan de orde: 

1. Onderzoek der geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid M. Fernhout, waartoe door den voorzitter 

worden benoemd de heeren Wessemius, Drenthen en Pot. 

Bij monde van den heer Pot wordt tot toelating geadviseerd. 

De voorzitter verzoekt den secretaris de notulen der vorige vergadering te lezen. 

De heer Hoogerbrugge geeft den voorzitter in overweging eerst het voorstel tot toelating van het 

nieuw gekozen lid in omvraag te brengen. 

Met algemeene stemmen wordt tot toelating van den heer Fernhout besloten. 

Vervolgens worden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

2. Aanvulling van de gemeentebegrooting over 1888. 

De secretaris leest de memorie van toelichting voor, en nadat de heer Hoogerbrugge nog eenige  

mondelinge toelichtingen heeft gegeven, wordt zonder hoofdelijke stemming conform besloten. 

3. Overlegging van de gemeenterekening dienst 1887. 

De voorzitter stelt voor eene commissie te benoemen, teneinde die rekening na te zien. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat in de vorige vergadering de rekening door burg. en weth. is 

ingetrokken, teneinde naar aanleiding van bezwaren, door hem gemaakt, bij de overlegging met een 

voorstel te komen, doch dat bij nader onderzoek is gebleken, dat bij de rekening van 1888 de raad 

voor een zelfde feit zal staan, nl. een tekort op armwezen van 16- à 1700 gulden. Hij acht het dus 

verkieslijk, dat van de commissie van onderzoek een voorstel uitgaat om zoo mogelijk van dien 

gevaarlijke weg af te komen. 

Nadat over deze zaak nog door de heeren de Vries, Drenthen, Wessemius, Pot en den voorzitter het 

woord is gevoerd, worden tot leden van bedoelde commissie benoemd de heer de Vries, Pot en van 

Veen. 

De heer Hoogerbrugge geeft in overweging, aangezien de toegestane gelden voor her armwezen 

dienst 1888 niet toereikend zijn, het dag. bestuur tot het geven van het meerdere te machtigen, doch 

voor geen langer termijn dan voor een maand, daar hij bestendiging van den bestaanden toestand, met 

het oog op de draagkracht der gemeente, niet wenschelijk acht. 

Na discussie tusschen de heeren de Vries, Pot, Kijmmell en den voorzitter, wordt overeenkomstig het 

voorstel van den heer Hoogerbrugge besloten. 
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