blad 1883j3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 5 JULI 1883
-vervolg van blad 1883j2

De heer Hoogerbrugge antwoordt, dat de berekening van den heer Boelken wel juist is, maar dat die
geheel gebaseerd is op het zielental der verschillende kerkelijke gemeenten, doch wij moeten hier
ook het oog houden op de finantieele krachten dier gemeenten. Wanneer men de kerkelijke
belastingen nagaat, dan betaalt men voor dezelfde maatstaf bij de Hervormden f 10 à f 12 en bij de
Israëlieten soms f 40. Hieruit blijkt ten vollen, dat de Israëlitische gemeente door zware lasten
gedrukt wordt.
De voorzitter geeft in overweging zich met het advies van Ged. Staten te vereenigen en verder
overeenkomstig het voorstel-Hoogerbrugge Ged. Staten te verzoeken alles nader na te gaan of er ook
een meer evenredige verdeeling te vinden is.
De heer Hoogerbrugge trekt hierop zijn voorstel in en zonder hoofdelijke stemming wordt conform
het voorstel van den voorzitter besloten.
Wegens ’t invallen in de Nationale Militie vraagt E. PUNTER te Smilde, zoo spoedig mogelijk, een
Bakkersknecht.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 6 JULI 1883

Smilde, 4 Juli. Sommige arbeiders alhier zijn wederom begonnen russchen te snijden. Daartoe
begeven zij zich in den nacht, met kruiwagen en mes gewapend naar het veld, om met de
werkzaamheden een aanvang te maken. Zoodra zij nu een vracht hebben, begeven zij zich daarmede
huiswaarts om ze aan de opkoopers van de hand te doen. Door de langdurige droogte is de kwaliteit
nl. de lengte en de kwantiteit niet zoo goed als in vroegere jaren. De prijzen per bos variëeren
tusschen 4 en 6 cent, die de verkoopers kunnen bedingen.
Bovensmilde, 5 Juli. Ds. J.J. van der Vlugt zal Zondagmorgen a.s. door den consulent dr. D.C.
Thijm worden bevestigd in zijn dienstwerk te dezer plaatse. De intreepreek zal, naar we vernemen,
des middags worden gehouden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 9 JULI 1883

VERGADERING DER
Vereeniging “Vooruitgang”
te Smilde, op Maandag 9 Juli, des avonds ten 8 ure, ten huize van J.H. WIND,
Punt van behandeling:
Stellen van candidaten voor den Gemeenteraad.
Smilde, 7 Juli 1883.
Namens het Bestuur:
H.C. PRINS, Voorz.
J. HOOGERBRUGGE, Secr.
Smilde, 7 Juli. De varkensziekte begint, zich hier weder te openbaren. De landbouwer M. en enkele
anderen hebben varkens verloren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 10 JULI 1883

Bovensmilde, 8 Juli. Ds. J.J. v.d. Vlugt, van Kampereiland naar hier overgekomen, is hedenmorgen
bevestigd door ds. D.C. Thijm, predikant te Hijkersmilde, die tot tekst had gekozen 1 Cor. 3:9. Des
middags deed ds. van der Vlugt zijn e intrede naar aanleiding van 2 Kron. 18:13.
Beide keeren was de kerk eivol.
Bevallen van eene dochter W. OORTMAN-HULST.
Smilde, 6 Juli ’83.
Eenige kennisgeving.

