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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 13 AUGUSTUS 1883

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In een dagblad dezer provincie komen van tijd tot tijd uit deze gemeente berichten voor, waarin de
wenschelijkheid van een tweeden geneesheer te dezer plaatse wordt uitgesproken. Ik stem hierin niet
alleen volkomen met den berichtgever in, maar ga nog een stap verder, door de noodzakelijkheid er
van te beweren. Maar aan wie de schuld, dat in deze uitgestrekte en volkrijke gemeente slechts één
geneesheer is? Komt het doordien de gemeenteraad voor die behoefte geen open oog heeft, of omdat
de burgemeester door familie-relatien van medewerking wordt weerhouden? Verre van daar: het
tegendeel is bewezen door de benoeming van dr. Huijsman. Maar de schuld ligt bij de ingezetenen
zelve, daar zij tot hiertoe hunne medewerking hebben onthouden.
Het schijnt een eigenschap onzer gemeente te zijn, prijs te stellen op iets wat zij niet heeft, en niet te
waardeeren hetgeen zij bezit; ten minste zoo heeft de gemeente zich betoond toen hier een tweede
geneesheer was en hetzelfde verschijnsel openbaart zich thans weer bij vernieuwing op het gebied
van onderwijs.
En wie van de leden van de Raad of van het dagelijksch bestuur zal, na zulke teleurstellingen, den
moed hebben voorstellen te doen in den geest van den berichtgever?
Wil men echter zeker zijn van de medewerking van den burgemeester en van de raadsleden, laten
dan de ingezetenen van hun verlangen in dezen bij den Gemeenteraad doen blijken. Wij vertrouwen
dat hunne pogingen dan niet te vergeefs zullen zijn.
Daarom geven wij ook den bedoelden berichtgever in overweging, om voortaan bij het publiek
daarop aan te dringen.
Onder dankzegging, m.d.r., voor uwe bereidwilligheid en in de hoop dat mijn schrijven tot heil der
lijdende menschheid te dezer plaatse mag strekken, heb ik de eer te zijn
Smilde,
UEd. dw. dr.
11 Augustus ’83.
H.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 14 AUGUSTUS 1883

Harddraverij te Smilde,
bij gelegenheid van de algemeene Tentoonstelling,
op 7 September a.s.
Prijs tweehonderd gulden.
Paarden van zessen klaar.
Aangifte bij den Heer J. HOMAN KIJMMELL vóór of op den eersten September a.s.
Keuring op den dag van rijden, des morgens 11 uur, in het Hôtel DE OUDE VEENHOOP van den Heer
WIND.
Smilde, 11 Augustus 1883.
Namens de Feestcommissie:
M.A HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
H.C. PRINS, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1883

Smilde, 14 Aug. In den loop der vorige week vervoegde zich een persoon, voorgevende een
koopman uit Amsterdam te zijn, bij verschillende landbouwers alhier om aardappelen te koopen. Hij
ging overeenkomsten aan tegen f 3 à f 3½ per hectoliter, beloofde gisteren hier te arriveeren met
zakken, om ze daarin mede te nemen, liet zich goed onthalen en wist zelfs nachtverblijf te bekomen
bij den landbouwer G. v.d. Laan. Bij R. Vennink gaf hij voor boer Sikkema goed te kennen, terwijl
deze volmondig zeide zoodanig persoon nooit gezien te hebben. De zoogenaamde
aardappelkoopman laat nog op zich wachten, zoodat men denkt, met een listig sujet
onderhandelingen aangeknoopt hebben, die het alleen te doen was om eten en logies te bekomen.

