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Smilde, 19 Juli. Naar aanleiding der oproeping door onzen burgemeester, had heden eene
vergadering van ingezetenen plaats, die zeer goed bezocht was, ten einde eene commisse van
feestviering te benoemen voor de algemeene tentoonstelling, welke vanwege het Genootschap ter
bevordering van den Landbouw in Drente op 7 September alhier zal gehouden worden. Tot leden
dier commissie werden benoemd de heeren M.A. Hoogerbrugge, Joh. Homan Kijmmell, H.C. Prins,
L. de Vries, E.J. Tonckens, Jb. de Vries (Zeldenrust), Joh. Drenthen, H. van Dam en Harm Drenthe.
Deze namen geven voldoenden waarborg, dat de eer der gemeente en de waardigheid van het feest
niet op het spel zullen worden gezet, of dat het opkomend geslacht bij dit feest zal worden vergeten.
Smilde, 19 Juli. Bij de in aanbouw zijnde sluis in de Molenwijk alhier is de grond zóó hard, dat men
bij ’t heien gebruik moet maken van een perspomp, ten einde de leem los te maken, zooveel mogelijk
in ’t geperste water op te lossen, om zoo doende voor de palen ruimte te krijgen. Ook is de aannemer
genoodzaakt geworden een stoommachine te plaatsen, om ’t grondwater, dat in belangrijke
hoeveelheid uit de wellen opborrelde, weg te voeren. Twee handmolens, bij dag en nacht in werking,
vermochten niets.
SMILDE.
De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter algemeene kennis:
dat, op zijn verzoek, het put- of welwater van vier pompen, zoomede het kanaalwater in deze
gemeente, door een deskundige, is onderzocht en het resultaat van dat onderzoek is geweest, dat het
drinken van elk dezer onderzochte wateren (dus ook van het kanaalwater) SCHADELIJK VOOR DE
GEZONDHEID EN ZEER TE ONTRADEN IS;
dat, volgens schrijven van den Heer Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen, in
het gemis van drinkbaar putwater kan worden voorzien door het verzamelen van regenwater;
weshalve het gebruik daarvan, in plaats van put- of welwater, wordt aanbevolen.
Smilde, 20 Julij 1883.
BOELKEN.
Maandag 23 Juli 1883,
te 7 uur, zullen in de OUDE VEENHOOP te Smilde worden verkocht:
Voor Kerkvoogden van Hijkersmilde en Kloosterveen
een kamp Rogge
op het Kerkeveld aan de Molenwijk, en voor ABEL DOEDES POT
EEN KAMP ROGGE
achter de Jodenkerk te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Van tijd tot tijd lees ik in UEds. geëerd blad uit de Smilde berichten omtrent de moeielijkheden, die
de aannemer zoude ondervinden bij de in aanbouw zijnde sluis in de Molenwijk. Om der waarheid
wille, vind ik mij als ooggetuige verplicht, die berichten tegen te spreken .
Wel is waar heeft de aannemer eenigen tijd gebruik gemaakt van een perspomp, doch dat is van
Staatswege niet langer toegestaan, omdat men terecht begreep, dat het meer in het belang van den
aannemer was, dan om de noodzakelijkheid of voor de deugdelijkheid van het werk.
En aangaande het plaatsen van het stoomgemaal (zooals dat de berichtgever gelieft te noemen) was,
dunkt ons, beter geweest, onaangeroerd te laten, want om ruim acht dagen (begunstigd door het
schoonste weer) het werk te staken tot het plaatsen van een locomobiletje en intusschen de
handmolens stil te laten staan, pleit niet voor de voortvarendheid van den aannemer, en wij vreezen!
dat de schade ten slotte (door te late oplevering van het werk) ten laste van de verveeners zal
uitloopen. Ten minste indien het Staatstoezicht de belangen van de verveeners niet in het oog houdt,
doch die hoop of dat vertrouwen gelooven wij is niet ijdel.
Smilde, 21 Juli 1883.
Een ooggetuige.

