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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 30 JUNI 1883 
 
Smilde, 19 Juni. Onze veldwachters vergezeld van brandmeesters zijn thans ijverig werkzaam met 

het inspecteeren van de schoorstenen der ingezetenen. Naar wij vernemen, hebben zij verscheidene 

van die rookafvoerders afgekeurd, als zijnde gevaarlijk voor de veiligheid. 

Norgervaart, 29 Juni. Men deelt ons mede, dat het leggen eener draai over de vaart bij de school 

stellig mag worden verwacht. Het ongerief is trouwens al te groot, zoowel voor particulieren als 

voor de posterij, die zich genoodzaakt heeft gezien bezorgen van brieven enz. aan de ééne zijde der 

vaart op te dragen aan een bijzonder daarvoor aangewezen persoon. 

Heden overleed, na eene ongesteldheid van zes weken, onze geliefde vader LAMMERT KNORREN. 

Smilde, 2 Juni ’83       J. KNORREN. 

L. KNORREN. 

O. KNORREN. 

JANTJE KNORREN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 JULI 1883 
 Smilde, 29 Juni. In den vroege morgen van heden, heeft eene koe van den landbouwer P. Suir, die in 

het land liep te grazen, zich een weg gebaand door heggen en struiken en kwam eindelijk in de 

hoofdvaart terecht, waaruit ze later levenloos werd opgehaald en op een wipkar door den eigenaar 

naar huis gebracht werd. Men zegt, dat het best aan duizelig- of kolderheid leed. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 29 Juni. In de hedenmiddag gehouden Raadsvergadering, bij gewoond door 6 leden, is 

mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven van den heer H. van Veen, dat hij, wegens zijn 

hoogen leeftijd, ontslag neemt als lid dezer vergadering. 

Verder zijn vastgesteld twee door burg. en weth. opgemaakte concept-besluiten tot wijziging der 

begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente, dienst 1882. Nadat vervolgens nog eene 

wijziging was gebracht in de lijst tot regeling der stembureaux bij verkiezingen, is de openbare 

zitting opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JULI 1883 
 
Smilde, 4 Juli. Ds. van der Vlucht, beroepen predikant te Bovensmilde, is in het begin dezer week 

gearriveerd uit zijn vorige standplaats Kampereiland en heeft voorloopig met zijn gezin zijn intrek 

genomen bij den heer Sickens, in afwachting van zijn mobilair, dat gister per schip is aangekomen. 

Uit de zitting van de Provinciale Staten van 4 juli. 

7. Adres van den kerkeraad der Israëlitische gemeente te Smilde om verhoging van subsidie uit de kas 

ad pios usus. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat hij wel eens gelezen heeft, dat eene vrouw steeds recht vroeg aan 

een rechter en dat deze steeds weigerde, maar ten slotte toch om het steeds aandringen der vrouw, 

recht sprak. Zoolang spreker lid der Staten is, was er steeds eene aanvrage van de arme Israëlitische 

gemeente te Smilde om eene verhoogde subsidie uit de kas ad pios usus, maar steeds is echter eene 

afwijzende beschikking gevolgd. Uit het rapport van Ged. Staten blijkt, dat het niet aan den wil, maar 

aan de macht daartoe ligt, om het te kunnen toestaan. 

Spreker stelt voor, het adres te renvoijeren naar Ged. Staten, om in de herfst-vergadering weder ter 

tafel te brengen, ten einde in dien tusschentijd pogingen in het werk te stellen om tot eene meer 

regelmatige verdeeling van de kas onder de armbesturen te Smilde te geraken. 

De heer Boelken kan zich echter zeer goed vereenigen met het voorstel van Ged. Staten. Volgens 

hem heeft de Israëlitische gemeente, de bevolking in aanmerking genomen, reeds te veel. Hij treedt 

hierop in eene berekening over de verdeeling dier kas om dit nader aan te toonen. 

Zoo de Staten aan de Israëlitische gemeente meer geven, zullen ook de andere armbesturen meer 

komen vragen, en dit alles zal ten nadeele strekken van de subsidie, die het gemeentebestuur van 

Smilde geniet voor het burgerlijk armbestuur. 
-vervolg op blad 1883j3 

 


