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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 NOVEMBER 1864

Te huur
1e Mei 1865: een HUIS, waarin 3 KAMERS, KEUKEN en KELDER, met POMP, REGENBAK en TUIN, gelegen
aan den straatweg , tegenover de van Lierswijk te Smilde; inlichting te vragen bij Mr. P. VAN DER VEEN
aldaar.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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INGEZONDEN STUKKEN
De kas ad pios usus te Smilde
Assen heeft verzocht eene subsidie uit de kas ad pios usus – volgens uitspraak der Provinciale Staten van
Drenthe, zoo men meent in 1852 gedaan, eigendom der gemeente Smilde, voor zoo veel betreft
Kloosterveen en Hijkersmilde – van f 400 ter bevordering van de godsdienstige belangen, van de
ingezetenen, woonachtig op dat gedeelte van Assen, ’t welk vroeger tot de Smilde behoorde.
Afgaande op de uitspraak der Staten, mag men vertrouwen, dat die subsidie niet zal worden verleend,
anders toch zou ’t zijn beschikking over ’t eigendom der gemeente Smilde.
Maar ook bij art. 2 van ’t Koninklijk besluit van 23 Julij 1834, No. 98, regelende de grensscheiding
tusschen Assen en Smilde is bepaald.
“De eigenaren van veenen, gelegen in de door de Smilde afgestane terrein, zullen toekomstig aan
de kas ad pios usus betalen, zoodanige gelden als bij de generale conditiën van verkoop der veenen op de
Smilde van der jare 1717, zijn bepaald, zonder dat de stad Assen daardoor eenig deel aan, of aanspraak op
die kas zal verkrijgen.”
Men meent, dat dit allezins duidelijk is en voor niemand eenige toelichting zal behoeven.
den 12 November
Mijnheer de Redacteur!
In uwe Courant van 5 dezer, no. 131, las ik een berigt van den heer Hoogerbrugge te Smilde, waar mijn
naam in voorkomt; ware dit niet het geval dan zoude ik daar niet op terug komen, omdat ieder, die lezen
en begrijpen kan, uit mijn schrijven in uwe Courant van 3 dezer, no. 130, wel zal hebben begrepen, dat het
Weerdingerkanaal ook van het Oranjekanaal geen voeding noodig heeft, hetgeen de heer Hoogerbrugge,
als die begrijpen wil, ook wel met mij zal toestemmen, als hij dit artikel in no. 130 bedaard leest.
JOHs. LOKKER
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+ Smilde, 16 Nov. F. Hummel te Hoogersmilde vermist sedert een dag of drie twee vette Drentsche
schapen. Denkende, dat ze verloopen waren, gaat hij ze hier en daar zoeken, maar te vergeefs; alleen
ontdekt hij, dat ze bij het huis van H.P. waren gezien. Hij doet er aangifte van aan het Bestuur en onze
altijd ijverige politie doet dadelijk onderzoek en vindt boven in het huis van genoemden H.P., in eene ton,
onder stroo verborgen, versch geslagt schapenvleesch, benevens twee vellen. Gisteren is H.P. in ’t verhoor
geweest, maar schijnt van ’t geheele geval onkundig te zijn. Het vleesch met de vellen is naar Assen
opgezonden.
INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Ik herinner mij niet, dat ik mij op het schrijven van den heer Lokker heb beroepen, maar ik geef Z.Ed. in
herinnering, of er voor mij geene latere gelegenheid heeft bestaan, om van Z.Ed. tot die conclusie te
moeten komen; mogt het evenwel wezen, dat Z.Ed. zich zulks niet meer kan herinneren of dat ik toen de
woorden niet goed heb opgevangen, dan beroep ik mij op Z.Eds. kunde, op Z.Eds. regtschapenheid, en dan
ben ik bewust, dat Z.Ed. met mij zal instemmen, zoo het Hiddingh-kanaal ooit voeding noodig heeft, het
Oranjekanaal de eenige borst is, waardoor het gelaafd zal kunnen worden, en dien ten gevolge het
Hiddingh-kanaal, en dat alleen is het doel van mijn schrijven geweest, nooit anders dan schadelijk voor de
Smilde zijn kan.
Smilde, 15 November 1864
M.A. HOOGERBRUGGE

