
blad 1855b 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 JANUARIJ 1855 
 
Smilde, 22 jan. In de heden gehouden vergadering van den Gemeenteraad, waarin alle leden, behalve 

de heeren Fernhout en Blenken, tegenwoordig waren, is na voorlezing en goedkeuring der notulen van 
de vorige vergadering besloten: 

-1
e
 De begroting 1855 en de gemeenterekening 1853 aan Burg. en Weth. terug te zenden om ten 

aanzien van onderscheidene punten nadere inlichtingen te geven; -2
e
 om maatregelen te nemen ter 

verzekering der inning van de gemeentebelasting op de dranken; -3
e
 om den onderwijzer Spier uit te 

nodigen opgave te doen aangaande het nederleggen zijner betrekking; - 4
e
 om overeenkomstig de 

aanmerkingen van heeren Ged. Staten, besluiten van onderhandse aanbesteding op te maken; -5
e
 ten 

aanzien der betaling van bedelaarskosten, 2
e
 half jaar 1854, -6

e
 om zich in betrekking te stellen met de 

commissie voor den grindweg van hier over Norg en Peize naar Groningen, ten einde de Commissie te 

verzoeken mededeeling te doen van het ten dezen door haar verrigte; -7
e
 om onderzoek te doen naar 

de noodzakelijkheid van het verleenen eener door de diakenen den Afg. Christelijke gemeente alhier 
verzochte subsidie, ten behoeve harer armen; -8

e
 om eene commissie te benoemen, om bij de 

uitbesteeding van den grindweg naar Lemmer tegenwoordig te zijn; -9
e
 om onderzoek te doen, of de 

school te Bovensmilde niet behoort vergroot te worden. – Hierna sluit de  voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 JANUARIJ 1855 
 
Smilde, 24 Jan. Gisteren en heden heeft bij H. Mast op de Scheid eene hardrijderij op schaatsen plaats 

gehad. Twintig dongen naar prijs en premie; eerstgenoemde, zijnde een zilveren mondstuk, werd 
behaald door W. Joldersma, en de laatste, een zilveren sigarenpijp, door A. de Boer en J. Reinders, 

allen inwoners van de Smilde. Eene menigte nieuwsgierigen woonden dit volksvermaak bij. 

25 Jan. Hedenavond had de algemeene vergadering van ons muzijkgezelschap op de bovenzaal van 

den logementhouder J.H. Wind plaats. De voorzitter opende dezelve met eene korte aanspraak, gaf 
verslag van den staat van het gezelschap, waaruit bleek, dat het bestond uit 42 contribuerende en 15 

werkende leden, onder welke tevens 3 commissarissen,  belast met het onderwijs en de directie over 

de muzijk; de rekening en verantwoording van den penningmeester werd door eene daartoe benoemde 
commissie nagezien en in orde bevonden. Na vooraf bepaald te zijn, dat het Bestuur in plaats van uit 

5, uit 3 leden zou bestaan, moest door aftreding en bedanking een nieuw benoemd worden, waartoe nu 

werd overgegaan, Vervolgens werd de contributie weer op het vorige bedrag bepaald, eenige 

voorstellen gedaan en in omvraag gebragt, waarna de voorzitter de vergadering sloot. Toen werden 
door de werkende leden een paar vierstemmige zangstukken en een paar muzijkstukken tot groot 

genoegen der aanwezige leden uitgevoerd, waarmede deze vergadering geheel was afgeloopen. 

Smilde, 26 Jan. In het begin dezer week is de zoo lang verwachte dispositie van H.H. Parnassijns der 

Hoofd-synagoge te Meppel, op de aan haar gerigte doleantiën van de contribuerende leden der 
Israëlitische gemeente alhier ontvangen. Bijna al de doleanten hebben vermindering erlangd van 

hunne kerkelijke bijdragen, ten gevolge eener gelijke verdeeling van 35 pct. verhooging op de 

begrooting van 1854, welk besluit door den kerkenraad van de Hoofd-synagoge genomen is. Wij 
beschouwen de handelwijze van Parnassijns billijk en onpartijdig, en verwachten dan ook dien te 

gevolge, dat zij de kerkbestuurders alhier, die zich geene proportionele verhooging hebben opgelegd 

ook in het zelfde lot hebben doen deelen. (De eene kerkbestuurder was in 1853 aangeslagen op f 17,00 

en, daar hij zich nu op slechts f 20,00 gesteld heeft, zou hij in de beschikking van 35 pct. verhooging 
nog f 2,95 moeten bijbetalen) Wij beschouwen de plaats gehad hebbende spoedige teruggave van de 

contributie aan de doleanten door de kerkbestuurders alhier, als een blijk van welgemeendheid. 

Immers, hierdoor hebben zij meenigeen gewaarschuwd voor de brieven, die den volgenden dag 
aankwamen, bovenstaand berigt behelsden en met 62½ cent belast waren, waarvan 60 cent als leges 

voor den Secretaris der Hoofd-synagoge. Onder de dolenanten is er een, die 55 cent terug erlangde. 

Wanneer deze 62½ cent voor den brief had betaald, zou hij, ondanks de gunstige beschikking, hem 

gegeven, nog 7½ cent, behalve andere kosten dienaangaande, bij zijne moeite ingeschoten hebben. 


