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DINSDAG 16 SEPTEMBER 1890 

 
Smilde, 15 Sept. De arbeider J. Offereins had bij het aardappelrooien het buitenkansje een gouden 

tientje te vinden. 

Te huur te Smilde, 

op een der beste standen, met 1 Mei 1891, eene 

Heerenbehuizing, 

bewoond door den Heer BOELKEN, bevattende vijf behangen KAMERS, KEUKEN, KELDER, WEL- en 

REGENWATERPOMP, benevens Schuur met Stalling voor paarden, verder flinke Tuin met 

uitmuntende Vruchtboomen en twee hectares Bouw- en Groenland; des verkiezende kan het Huis 

met Tuin ook alleen worden gehuurd. Te bevragen bij Mevrouw de Wed. Mr. J. OOSTING, geb. 

STHEEMAN te Assen en bij Mr. L. KIJMMELL te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 
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Smilde, 20 Sept. Hedenmiddag te 12 uur ongeveer brak brand uit in eene schuur, toebehoorende aan 

en in gebruik bij den heer M. Fernhout, scheepstimmerman alhier. Deze schuur stond aan de overkant 

van de wijk, waaraan de werf van den heer F. is gelegen. Waarschijnlijk door  het vuur van eene 

kookpot ontstaan, deelde de brand zich aan het rietendak mede, zoodat de schuur weldra in volle vlam 

stond. Door den sterken zuidelijken wind voortgezweept sloeg het vuur spoedig daarna over op de 

twee voor de schuur aan de hoofdvaart staande huizen, eveneens toebehoorende aan den heer 

Fernhout en bewoond: het eene door J. Hartsuiker, schipper (thans afwezig), en H. Knol, 

hellingknecht; het andere door C. de Vries, eveneens hellingknecht. De drie perceelen zijn allen 

uitgebrand. In de schuur zijn 2 varkens van C. de Vries door de vlammen omgekomen, terwijl een 

groote hoeveelheid hooi en stroo, aan Fernhout toebehoorende, door het vuur werd verteerd. Van de 

inboedels van de bewoners der huizen is het grootste gedeelte gered kunnen worden. Naar men zegt 

waren de twee huizen en de schuur niet verzekerd. 

Raadsvergadering 

Smilde, 19 Sept. Tegenwoordig alle leden, behalve de h.h. Sickens, Drenthen en Pot. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, d.d. 2 Sept. l.l., worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken. 

a. Een resolutie van Ged. Staten, houdende de goedkeuring van de vastgestelde  gemeenterekening, 

dienst 1889. 

b. Een missive van Ged. Staten, houdende bericht van goedkeuring van het besluit van den Raad 

betreffende de heffing van schoolgeld voor het herhalingsonderwijs. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

c. Een tweetal bezwaarschriften tegen den hoofdelijke omslag. 

De voorzitter stelt voor deze te behandelen tegelijk met de andere nog in overweging zijnde reclames. 

Conform besloten. 

Alsnu brengt de voorzitter aan de orde het schrijven van h.h. Ged. Staten betreffende de navolgende 

bezwaren tegen de goedkeuring van het raadsbesluit van 28 Juli l.l. omtrent de toelating enz. van 

kinderen op de openbare scholen. 

1. Stellen de Staten voor, dat niet 2 maal per jaar, maar slechts eenmaal per jaar de toelating plaats 

heeft. 

2. Den leeftijd tot toelating niet op 6, maar op 5 jaar te bepalen. 

-vervolg op blad 1890u3 

Smilde, 18 Sept. Gister zijn hier 4 vischotters gevangen. Tot groote schade van de vischvangst 

hebben in de laatste jaren deze dieren zich hier sterk vermenigvuldigd. 
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