PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG, 9 SEPTEMBER 1852

IN NAAM DES KONINGS!
Op Maandag den elfden October 1800 twee en vijftig, des morgens te tien uren, zal ter rolle van de
Arrondissements Regtbank te Assen op het Paleis van Justitie aldaar, ten verzoeke van Jonkheer
AALT WILLEM VAN HOLTHE, wonende te Dwingelo, kiezende domicilie te Assen ten kantore van
zijn procureur Mr. ALBERT VOS, worden overgegaan tot den executorialen verkoop van het volgend
vastgoed, gelegen te Smilde en aldaar kadastraal bekend in sectie G, No. 504, HUIS, groot 2 roeden
70 ellen, en No. 505, TUIN, groot 19 roeden 10 ellen. Deze goederen zijn in beslag genomen ten
laste van THEODORUS WERNER, wonende te Smilde.
ASSEN, den 8 September 1852
Voor den Executant
A. VOS, procureur.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 14 SEPTEMBER 1852

Ingezondene stukken
Kassa ad pios usus - Provinciale Staten van Drenthe
Executie van ’t armhuis te Smilde
Er is een conflict te Smilde ontstaan, ’t welk, door gebrek aan zamenwerking, nadeelige gevolgen
heeft. Te Smilde bestaat eene kassa ad pios usus, welke thans ongeveer f 70 000 zal bedragen; die
kas, uit Smilder gelden bij een gebragt, en voor de Smilde bestemd, is onder administratie van de
Ged. Staten. De diaconie te Kloosterveen en Hijker-Smilde is beladen met schulden en oordeelt, dat
de kassa, uit den aard harer instelling, verpligt is die schulden te betalen; welligt oordeelt dit de
gansche gemeente en is daardoor de private liefdadigheid minder werkzaam. Hoe dit zij; in de
staten-vergadering van Junij hebben de staten, niettegenstaande enkele leden hunne waarschuwende
stemmen verhieven, besloten, de zaak tot de vergadering van Nov. te verdagen. Inmiddels moeten
de vonnissen, tegen de diaconie verkregen, welke allen zijn bij verstek, volgens de wet binnen 6
maanden worden uitgevoerd, of dezelve zijn vervallen met de kosten; zoodat reeds twee arresten op
het armhuis hebben moeten gelegd worden en gedeeltelijk uitgevoerd, om de vonnissen instand te
houden en niet alles te verliezen. De diaconie is genoeg gewaarschuwd, en de staten kennen de zaak,
die publiek behandeld is. De eerste arrestanten zijn Jantje Adolfs en consorten van Haren wegens
gelden, vroeger tot opbouw van het armhuis geschoten; de tweede arrestant is de heer Eekhout van
de Smilde wegens geleend geld. Hier geldt het, wat een lid der staten bij de beraadslaging zoo
nadrukkelijk zeide: “het Armbestuur gaat onder de beraadslaging “te gronde!”. Moge het niet zoo
worden!
Q.N.
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Smilde, 11 Sept. In de raadsvergadering van gisteren is:
1e goedgekeurd en vastgesteld de gemeenterekening over 1850;
2e idem de begrooting over 1852;
3e vastgesteld een reglement betrekkelijk de verandering van woonplaats onder de bevolking; de
bezoldiging van de gemeentebode verhoogd met f 40, aanvangende met primo Jan. 1853.
Hierna werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. Afwezig waren de Heeren E. Tonckens en
J. Joffers.

