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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 24 SEPTEMBER 1883

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Door mijne afwezigheid lees ik nu eerst de beide ingezonden stukken over de harddraverij alhier. Ik
stond bij ‘t midden der baan en heb wel gezien, dat het paard van Dooper schrikte en daardoor op
zij sprong, maar ’t paard van Raanks heeft er hoegenaamd geen hinder van gehad, al maakte de
pikeur de Boer ook vreeselijk alarm. De keurmeesters hebben dan ook rechtschapen gehandeld door
met de vlag zóódanig te seinen, dat hunne collega’s op ’t midden en op ’t einde der baan en ook het
publiek kon zien, dat Dooper overwinnaar was. ’t Is te betreuren, dat men Dooper den prijs niet
heeft uitgereikt. ’t Spijt mij om de eer van Smilde.
Recht door zee.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 25 SEPTEMBER 1883

WATERSCHAP
“de Zeven Blokken.”
Het VOORLOOPIG BESTUUR van voornoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat
de LIJST van Stembevoegde Ingelanden ter lezing zal liggen in DE NIEUWE VEENHOOP van 28
September tot en met 10 October a.s.
Namens voornoemd Bestuur,
H.P. SICKENS.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1883

Smilde, 25 Sept. Reeds sedert jaren is het onderhoud van bruggen en draaien eene taak, die door
vele onderhoudplichtige aangelanden niet met groot genoegen wordt verricht. Ook nu is dit weder
duidelijk te zien. De Jonkersbrug, over de hoofdvaart gelegen, sukkelt aan verval van krachten, en
iemand, die, met den toestand onbekend, des avonds den zandweg passeert, kon wel eens kennis
maken met de van Liers wijk, aangezien de brug in desolaten staat verkeert en zich hardnekkig
verzet tegen alle pogingen om haar voor meer dan de helft of een derde over te draaien.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1883

Smilde, 26 Sept. In het begin dezer week vervoegde zich ten huize van verscheidene ingezetenen
een persoon, voorgevende een zendeling te zijn voor de secte der Mormonen. Volgens hem moesten
de lieden, die zich tot zijne secte overgingen, zich door hem laten doopen, bij wijze van
onderdompeling. Door zijne innemendheid wist hij bij eenige ingezetenen kosteloos voedsel en
nachtverblijf te erlangen, ja mocht hij door zijne welsprekendheid eenige nachten gratis logies
bekomen in een logement bij de Meestersbrug. Of die proselietenmakerij ook vruchten heeft
gedragen, is ons niet bekend.
Smilde, 26 Sept. Tot groot genoegen onze landbouwers komt er wat leven in den aardappelhandel,
en schijnen de lage prijzen der fabrieksaardappelen te verbeteren. “Amerikanen” worden thans
opgekocht voor f 0.90 per mud; eetaardappelen blijven goedkoop. Voor blauwe kruipers besteedt
men slecht f 1.40.
Smilde, 25 Sept. Met genoegen vernemen we, dat een 25tal grond- en veen-eigenaren alhier zich per
request tot de Tweede Kamer hebben gewend met het dringend verzoek, om de post, die door den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid op de Staatsbegroting voor het dienstjaar 1884 is
uitgetrokken tot verbetering van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, te willen voteeren.
Wij twijfelen niet, of de corporatiën, die belang hebben bij of belang stellen in de opheffing van den
tegenwoordigen onhoudbaren toestand, zullen dit voorbeeld volgen.
RIJKS-BELASTINGEN.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat het
KANTOOR van den Rijks-Ontvanger te Assen, waaronder deze gemeente behoort, van af 1 Oct. a.s.
zal zijn gevestigd in het gebouw der Werkliedenvereeniging aan de Rolderstraat aldaar.
Smilde, 26 Sept. 1883.
De Burgemeester voornoemd: BOELKEN.

