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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 21 JANUARI 1889 

 
Smilde, 18 Jan. Door de permanente commissie tot de algemeene zaken van het Nederlandsch Israël. 

Kerkgenootschap te Amsterdam is bij een schrijven van d.d. 14 j.l. no. 3242 tot lid der Israël. 

schoolcommissie alhier benoemd de heer P. Magnus, ter vervanging van den heer S. Polak, die bij de 

periodieke aftreding verzocht had niet weder in aanmerking te komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 JANUARI 1889 

 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 20 Jan.  De jongelingsvereeniging (Ned. Herv.) alhier heeft haar 

jaarfeest gevierd. De bijeenkomst werd gehouden in de Chr. Nat. school, waar men tot laat in den 

avond genoegelijk samenbleef. Zang en voordracht droegen tot de feestelijke stemming niet weinig 

bij. 

 

Smilde, 22 Jan. Zooals vroeger in dit blad vermeld is had gisteravond ten huize van S. Kats alhier de 

eerste voordracht van wege den socialistischen bond plaats ten aanhoore van eene menigte 

belangstellenden en nieuwsgierigen. De “arbeiders-vereeniging” te Appelscha, van wie de lezing 

uitging, was ruim vertegenwoordigd. De secretaris, de heer R. de Jong, leidde de vergadering in met 

een toespraak, waarin hij het doel der socialisten toelichtte, nl. om  lotsverbetering te bekomen. 

Hierna trad de heer Eemnes uit den Haag op en schetste in breede trekken de hooge belastingen, die 

telkens opgevoerd moeten worden en die de arbeidende klasse en den kleinen burger het meest 

drukken en door hen voor het grootste gedeelte worden betaald, terwijl de kapitalist naar 

evenredigheid het minst hiertoe bijdraagt. Hij ging eens na hoe ’s lands schulden jaarlijks 

vermeerderden en betoogde dat dit clericale Kabinet ook al evenmin als de vroeger liberale Regeering 

iets voor de belangen van den werkman had gedaan. De verbruiksbelasting op zout, zeep en suiker 

wordt door de mindere klasse het meest bijgedragen. Op ’s lands begrooting kan men duidelijk zien, 

dat de hooge ambtenaren veel te groot inkomen hebben en hiervoor weinig verrichten, terwijl de 

mindere dienaren van den Staat veel werk moeten doen en weinig salaris genieten.  

Om alles mede te deelen, wat door den spreker op dit gebied werd behandeld, zou te veel plaats 

eischen in deze courant. Alles kwam er op neer, dat de arbeiders en kleine burgers te weinig 

verdienen en hongerloon genieten. 

Hierna sprak ook nog de voorzitter der socialistisch jongelingsvereeniging uit Rotterdam in dien 

geest, waarna deze tot debat uitnoodigde, doch van welke gelegenheid door niemand gebruik werd  

gemaakt. 

Smilde, 21 Jan. De landbouwer R. v.d. Velde alhier geraakte Zaterdag op de Beilervaart met eene 

slede, waarop zijne vrouw en twee kinderen zaten, door het ijs. Hoewel met moeite, werden allen 

gered. 

De Jaarlijksche Collecte 

ten behoeve der Israëlitische armen alhier, zal in het laatst dezer week gehouden worden. 

Smilde, 21 Januari 1889.      HET ARMBESTUUR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 JANUARI 1889 

 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 9 November is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op de openbare reinheid en orde. 

Art. 1. Het is verboden: 

1. sneeuw op voetpaden te laten liggen, wanneer de opruiming daarvan door of namens den 

Burgemeester is gelast; 

2. paarden of ander vee op openbare plaatsen of voetpaden vast te maken aan huizen, stoepen, 

bruggen, boomen of andere voorwerpen; 

3. op of langs de openbare wegen of voetpaden het bedrijf van muziekant, liedjeszanger, orgelspeler 

of goochelaar uit te oefenen zonder schriftelijke toestemming van den Burgemeester. 
-vervolg op blad 1889d 

 


