
blad 1890b3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 JANUARI 1890 

 
-vervolg van blad 1890b2 

De voorzitter is het niet met den vorigen spreker eens; de bediening van een draai vereischt soms 

meer kracht dan van een brug, en spreker stelt voor, in de instructie de bepaling op te nemen, dat de 

aangestelde persoon de bediening niet zal mogen toevertrouwen aan personen beneden den leeftijd 

van 17 jaren. 

Conform wordt besloten. 

De voorzitter geeft volgens vroegere belofte een overzicht van het armwezen, dienst 1889, waaruit 

blijkt, dat uit de gemeentekas voor dat doel eene bijdrage was gevorderd van bijna f 1700, doch 

daaronder is begrepen ongeveer f 200 tot uitbreiding van den veestapel bij het werkhuis. Spreker 

acht dat cijfer, hoewel lager dan in vorige jaren, nog veel te hoog. De armenzorg behoort naar 

sprekers overtuiging bij kerkgenootschappen, philantropische inrichtingen en particuliere 

liefdadigheid tehuis, en dientengevolge verzocht spreker den leden van den Gemeenteraad, ja alle 

ingezetenen der gemeente, in dien geest te willen medewerken, ten einde de uitvoering van dezen 

maatregel, welke men terecht een politiemaatrelgel kan noemen, bij eene volgende begrooting 

beduidend lager te kunnen ramen, want op deze wijze voortgaande ondermijnt men indirect de 

kerkgenootschappen; men ontneemt die de gelegenheid, om de schoone eigenschappen: 

weldadigheid en barmhartigheid in de praktijk te kunnen brengen, en daartoe hoopt spreker nooit 

mede te werken noch aanleiding te geven. 

De heer Pot zou gaarne op enkel lantaarnopstekers een betere contrôle verlangen, daar sommige 

lantaarns laat worden aangestoken en vroeg weder uit zijn en daarenboven slecht branden. 

De voorzitter zal van deze opmerking goed nota nemen. 

Niemand meer het woord verlangend, sluit de voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 17 JANUARI 1890 

 
Smilde, 16 Jan. Gisteravond werd hier in het gebouw der Chr. nat. school feest gevierd door de Ned. 

Herv. jongelingsvereeniging. Tal van voordrachten en vooral ook de zang van het gezelschap, onder 

directie van den heer J. de Vries, droegen niet weinig er toe bij om de feestelijke stemming te 

verhoogen. Tot laat in den nacht bleef men bijeen. Vele begunstigers en verder afgevaardigden uit 

andere gemeenten waren tegenwoordig. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 JANUARI 1890 

 

Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurige verzwakking, in haar Heer en Heiland, onze 

geliefde moeder en behuwmoeder 

JAKOBA WESSEMIUS, 

Wed. K. OFFEREINS, in den gezegenden ouderdom van 80 jaar en ruim 7 maanden. 

Smilde, 15 Januari 1890.   Namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen: 

K. OFFEREINS Kz. 

Vrienden en bekenden gelieven deze als kennisgeving aan te nemen. 

Veenputten – Smilde. 

Op Donderdag 23 Jan. 1890, 

des morgens te 11 uur, in het Logement van M. WIND te Smilde, publieke verkoop van: 

Onderscheidene perceelen 

Bovenveen 

aan de Suermondswijk te Smilde. 

Ten verzoeke van den Heer Mr. J. TONCKENS te Westervelde. 

Aanwijs doet H. DE JONGE. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


