blad 1883v3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 8 DECEMBER 1883

SMILDE.
Onderwijs aan Schipperskinderen in Overijssel en Drenthe.
De ondergeteekende verzoekt vriendelijk die ingezetenen der gemeente Smilde, welke, door zijne
tusschenkomst, eene Circulaire hebben ontvangen, betreffende het Onderwijs aan
Schipperskinderen, in bovengenoemde Provinciën, zoo zij deze zaak geldelijk wenschen te
steunen, het aan de Circulaire gehecht Inteekenings-biljet, binnen 8 dagen na heden, aan hem,
ingevuld terug te zenden.
Smilde, 8 Dec. 1883.
W.J. BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 DECEMBER 1883

De Drentsche Hoofdvaart.
Gelijk wij in het nummer van gisteren hebben medegedeeld, is aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal door de commissie van rapporteurs over hoofdstuk IX der Staatsbegrooting (Departement
van Waterstaat, Handel en Nijverheid) voorgesteld, om dat hoofdstuk te verminderen met een bedrag
van f 82.400 wegens verhooging van tractementen, verbetering van het bovenpand der Drentsche
hoofdvaart etc.
Wij zijn groote voorstanders van bezuiniging. Wij gelooven inderdaad, dat in de laatste jaren bijna in
alle takken van bestuur zich eene groote luchthartigheid heeft vertoond in het doen van groote
uitgaven. Onze voorvaders zouden teruggeschrikt zijn voor de ontzaglijke sommen, die nu besteed
worden. Vooral bij de ambtenaren van den waterstaat meenen wij deze luchthartigheid op te merken.
Ieder ambtenaar, die een werk ontwerpt, wil zich vrijwaren, zoowel tegenover zijne superieuren als
tegenover zijne collega’s en ander deskundigen, tegen het verwijt, dat hij prulwerk heeft geleverd of
de regels van sierlijkheid niet genoeg in acht heeft genomen. Er ontstaat daardoor tusschen de
ambtenaren van den waterstaat onderling en tusschen deze en de architecten bij de andere
departementen dikwijls een wedloop, wie het fraaiste en het soliedste werk zal maken.
Om de kosten wordt weinig gedacht. Men bekreunt zich niet om het geld, men vraagt niet, kan het
werk ook goedkooper gemaakt worden met gelijke doelmatigheid; velen zoeken in het werk meer
eigen eer als het belang van het land; menigeen laat het land de kosten van zijne glorie betalen.
Smilde.
Op Vrijdag 21 Dec. 1883,
des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van den heer J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
1. Drie halve plaatsen
Veen en Ondergrond
aan de Meesterwijk te Smilde, nos. 38, 39 en 40, zoomede de Achterste Tippen aan de 40 roe van
Veenhuizen, ten verzoeke van den Heer H. VAN VEEN te Smilde.
2. Eene ruime, goed ingerichte
Behuizinge, Erf en Tuin
en twee hectaren LAND en het 2de en 3de Blok, Noordwestzijde der Hoofdvaart, ten verzoeke van de
Erven SPIJKMAN te Smilde.
3. Een kamp Groenland,
N.W. der Hoofdvaart te Smilde, 2de Blok, Plaats 5, groot 95 aren, 90 centiaren, laatstelijk in gebruik
bij S. VEENSTRA, en
4. Een Eiken Schelbosch
te Hoogersmilde, Z.O. der Hoofdvaart, groot p.m. 1 hectare, naast de plaats afkomstig van H. OOST.
Aanwijs geeft T. BOONSTRA.
Ten verzoeke van Mevr. Wed. Mr. C. HIDDINGH te Arnhem.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

