blad 1854k
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 AUGUSTUS 1854

Bovensmilde, 10 Aug. ‘t Is een tijd van oprigten en vereenigen, maar ook van sloopen en ontbinden. Dit
heeft ons zanggezelschap ook ondervonden. Voor ruim anderhalf jaar, werd het opgerigt, voldeed het aan
de verwachting, stichte veel goeds en is dezer dagen den weg van alle vleesch gegaan. De eigendom van ’t
gezelschap is Zondag zegge: Zondag den 6 dezer verkocht en de opbrengst met de in de kas zijnde gelden
zullen heden avond worden gedeeld. De onderwijzer en directeur Kalverkamp heeft men niet eens
bedankt. Men mag den onderwijzers van de Smilde wel toevoegen: bezint eer gij begint.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1854

Smilde, 15 Aug. Gisteren is de vaart weder geopend; ’t getal opgekomen pramen was gering, vooral der
grooten, ’t welk slechts drie bedroeg. De zeer buiten gewoon lage waterstand is hiervan de oorzaak. De
slooten zijn geheel droog; de wijken bevatten weinig water, zoodat het laden van turf, vooral voor de
groote pramen, met veel moeite en groote kosten gepaard gaat, aangezien alles uit de wijken gevlot en in
de vaarten moet geladen worden. Ook is het water hierin zo laag, dat twee geladen groote pramen elkander
niet overal kunnen passeren. Men verlangt alhier derhalve zeer naar regen, niet alleen in ’t belang van de
scheepvaart, maar ook op het land, daar alles verbazend uitdroogt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 AUGUSTUS 1854

Smilde, 23 Aug. Terwijl de knechten van H. Oldenkamp hier in de kerk bezig waren, eene steigering te
maken, ten einde het schip of koepel der kerk te kunnen verwen, trad een van hen op eene der over de
juffers gelegen planken, die in het midden doorbrak, waardoor hij naar beneden viel; maar zich gelukkig
aan de juffers vastklemde, tot hij geholpen werd. Was hij van die hoogte zeker wel 40 voet, naar beneden
op de banken gevallen, ’t zou een wonder geweest zijn, als hij niet dadelijk dood was gebleven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1854

RAADSVERGADERING
Smilde, 28 Aug. In de Raadsvergadering, heden hier gehouden, waren afwezig de heeren K.L. de Boer, H.
de Vroome en C. Blenken. De notulen der voorgaande vergadering worden gelezen en goedgekeurd. –
Wordt in behandeling genomen het punt van betaling der bedelaarskosten, waarvan in de vorige
vergadering de stemmen hebben gestaakt, en is nu besloten de betaling dezer kosten te weigeren. – Wordt
bepaald, zich bij eerbiedig adres te wenden tot de Hooge Regering, ten einde bij wijziging der concessie
van de Dr. Kanaalmaatschappij, het leidings-kanaal naar Beilen blijve behouden, als zijnde dit kanaal van
gemeentelijk en provinciaal belang. – Nog is besloten aan Burg. en Weth. op te dragen, een nieuw ontwerp
van belastingstelsel, ingevolge de gemeente-wet te ontwerpen. Hierna is de openb. vergadering, op
voorstel van den heer Mr. P. v.d. Veen, in eene met geslotene deuren veranderd.

INGEZONDEN STUKKEN
De ondergeteekende verzoekt de Redactie van de Pr. Drentsche en Asser Courant mits dezen beleefdelijk,
om in het eerst verschijnend nummer te willen verklaren, dat het uit de Smilde in dat blad van Zaterdag j.l.
voorkomende berigt, gedateerd 23 Augustus, niet van zijn hand afkomstig is; en dat hij zich tot deze
verklaring verpligt acht, omdat men van verschillende zijden getracht heeft hem dat stuk toe te dichten.
Hij is tevens gemagtigd het lezend publiek te informeren, dat de knecht van H. Oldenkamp niet naar
beneden gevallen is, en hem ook niemand desbetreffende geholpen heeft.
SMILDE, 28 Augustus 1854
J.A. POLAK

