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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 8 JULI 1890 

 
Bovensmilde, 6 Juli. Gisternamiddag sloeg hier de bliksem in de woning van T. Knappenga op de 

Sickenswijk. Door een schoorsteen binnengekomen baande zich het vuur eenen weg door het 

woonvertrek, waar 8 personen samen waren. Als door een wonder bleven allen ongedeerd. Brand is 

niet ontstaan. 

Smilde, 6 Juli. De timmerman R. Stap, werkzaam bij het verbouwen der school te Kloosterveen, 

geraakte gisteren onder een nedervallende muur en bekwam zware wonden. Een zijner beenen is 

gebroken en ook het hoofd en een arm zijn vrij erg gekwetst. Door dr. de Vries werd terstond 

heelkundige hulp verleend. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 JULI 1890 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 JULI 1890 

 
Smilde, 9 Juli. In de morgen te houden vergadering van den Raad dezer gemeente komen de 

volgende onderwerpen aan de orde: ingekomen stukken; overlegging van de gemeenterekening over 

1889; vaststelling van het eerste suppletoir kohier van den hoofdel. omslag 1890; vaststelling van het 

kohier van het schoolgeld 1890; vaststelling van het schoolgeld voor het herhalingsonderwijs; 

behandeling van reclames tegen den hoofdelijken omslag over 1890. 

Deze vergadering zal wellicht zeer geanimeerd zijn, daar, zooals in deze courant is medegedeeld, bij 

de Raad adressen zijn ingekomen, waarbij afschaffing der kermis wordt verzocht, terwijl heden twee 

verzoekschriften bijlangs de huizen der ingezetenen ter teekening circuleeren, houdende het verzoek 

aan de Raad, om toch vooral niet tot dien maatregel over te gaan, maar de kermis te behouden in het 

belang der neringdoenden, alsmede als een onschuldig genot voor de kinderen in het bijzonder en 

voor de burgerij in het algemeen. 

Smilde, 8 Juli.  Naar men ons mededeelt wordt nog in een derde adres de gemeenteraad verzocht de 

kermis af te schaffen. 

Zou men het werkelijk ernstig meenen? 

‘t Is waar, dat elke 10 jaar wel eens een paardenspel te Smilde verschijnt en dat we een enkele maal 

een draaiorgel mogen hooren, maar de kermis hebben we waarlijk niet over! 

Het BESTUUR van het Waterschap 

DE ZEVEN BLOKKEN 

te Smilde geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af Maandag 14 Juli a.s. per kwitantie zal 

worden beschikt over de nog niet betaalde aanslagen. 

Smilde, 8 Juli 1890.     Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Penningmeester. 

Smilde, 9 Juli. Op de gister alhier gehouden maandmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 10 

drachtige motten onverkocht, 129 varkens van f 4.25 tot f 32.50, 9 Friesche schapen van f 16.50 tot f 

19.25, 2 lammeren, waarvan 1 verkocht voor f 7 en 12 geiten van f 6 tot f 8.50. 

Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van de belanghebbende ingezetenen, dat 

de Patentbladen voor den dienst 1890/91, van de Gemeente-Secretarie kunnen worden afgehaald 

van en met Donderdag den 10den tot en met Zaterdag den 19den Juli 1890. 

Smilde, 8 Juli 1890.     De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 


