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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 8 MEI 1882

Smilde, 6 Mei. Met genoegen vernemen we, dat uitzigt bestaat op de vervulling van den deel der
onderwijzers-vacatures. Te Bovensmilde zijn twee sollicitanten, terwijl zich ook iemand voor de
vacature te Hijkersmilde heeft opgedaan. Drie scholen zijn thans zonder onderwijzers. In twee, te
Hooger- en te Hijkersmilde, doen kweekelingen dienst; te Bovensmilde houdt de hoofdonderwijzer
zich den eenen halven dag met de kleinen en den anderen met de grooteren bezig.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 MEI 1882

Smilde, 7 Mei. De heer T. Manak alhier, met wiens talenten men in den loop van den winter ook te
Assen heeft kennis gemaakt, zal als leerling naar de tooneelschool te Amsterdam vertrekken.
Bevallen van een meisje
W. VAN VEEN-BOELKEN.
Hoogersmilde, 7 Mei ’82.
Nieuwe Praam.
Door sterfgeval uit de hand te koop: eene in den nazomer van 1878, met completen inventaris,
alles nieuw uitgehaald en weinig gebruikte PRAAM, groot, volgens meetbrief, 79 ton, lang 73 voet
en wijd 15½, Amsterdamsche maat.
Te bevragen en te bezien bij P. WESSEMIUS te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 10 MEI 1882

Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Ik heb UEde, Hoofdartikel de Veenschappen, voorkomende in UEds geëerd blad no. 107, met
instemming gelezen en geef volkomen toe, dat de Veenschappen tegen den grond liggen, krachteloos
en dood.
Het is, mijnheer de redacteur! met de Veenschappen gegaan als met menig lijder, hij moet eerste
overleden zijn, wil men gewonnen geven, dat hij doodelijk krank was; men herinnere zich slechts de
adviezen van mr. L. Oldenhuis Gratama, in de vergadering van de Prov. Staten gegeven, bij de
behandeling van het reglement op het Veenschap “Weerdinge”, en reeds in 1867 bij het oprigten
van het Veenschap “Molenwijk” is dat punt niet onopgemerkt gelaten.
Doch de onverbiddelijke dood hoort niet naar napleiten.
’t Is, mijnheer de r.! thans voor de legende roeping, de handen aan het werk te slaan en ik stem
geheel met UEd. in, dat zonder regel geen orde en zonder orde geen geluk of zegen te verwachten is,
en vandaar dat nieuwe vereenigingen in het leven moeten worden geroepen, nieuwe banden moeten
worden geroepen, nieuwe banden worden gelegd – doch de weg, door het bestuur van “BargerWesterveen” ingeslagen en door U, mijnheer de redacteur, beaamd, komt mij zeer bedenkelijk voor.
Mijnheer de redacteur! UEd. stemt in, dat door de uitspraak van den Hoogen Raad de banden, die de
veenschappen omstrengelden, zijn verbroken (ja, in het wezen der zaak nooit hebben bestaan) en nu
rijst bij mij de vraag: zouden nu de grondbezitters in hunne regten niet worden miskend, in dien door
de Hooge Regeering, hetzij door in het leven roepen van een wetje of door het oplappen van de
grondwet, banden werden gesmeed om zamen te strengelen, die men nimmer had geraadpleegd?
’t Had, mijnheer de redacteur! veel van een huwelijk, dat gesloten werd buiten medeweten van bruid
en bruidegom.
Ik geloof zelfs niet, mijnheer de redacteur, dat de Hooge Regeering bij magte is, wat noch in het
wezen der zaak te Emmen, noch te Smilde of elders heeft bestaan, als met een tooverslag is in het
leven te roepen, en gesteld zij konde het doen, zoude zij dan op de aanvraag of aandrang van enkele
belanghebbenden, zonder alle belanghebbenden te hooren, gehoor te geven?
Mijnheer de redacteur! duidt mij niet ten kwade, maar zoude men door dergelijke aanvragen den
schijn niet op zich laden, dat men de Ned. Regeering, wilde lokken op het spoor magt boven regt, dat
men in het Staatsbestuur van Rusland afkeurt?
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