blad 1884i
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 18 JUNI 1884

Smilde, 17 Juni. Het arbeidersgezin van J. K., dat sedert 1 Mei j.l. zonder woning was en zich in de
nabijheid van het werkhuis had gekampeerd in de vrije natuur, waarover in dit blad reeds is
geschreven, heeft eindelijk een onderdak bekomen aan het Oranjekanaal, waar een kamertje ledig
stond, ’t welk door den burgemeester in huur werd genomen ten behoeve van die ongelukkige
menschen. Het was ook een ergerlijk tooneel, man, vrouw en kinderen onder hun schamel
beddegoed nachtrust te zien nemen, onder den blooten hemel, ten prooi aan allerlei guur weder.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 JUNI 1884

ATTENTIE!
Aanstaanden ZONDAG den 22sten dezer, des nademiddags ten 2½ uur, is Dr. D.C. THIJM, Predikant
der Herv. Gem. Hijkersmilde en Kloosterveen, D.V., voornemens zijn afscheidsrede te houden.
Des morgens geen dienst.
Smilde, 18 Juni 1884.
Namens den Kerkeraad:
M. FERNHOUT.
Aan belanghebbende wordt kennis gegeven, dat, ten behoeve de verdieping van het Kanaalpand
boven Sluis no. IV op het Oranjekanaal, de SCHEEPVAART op dat pand zal zijn
GESLOTEN

met ingang van 1 Juli e.k. Vermoedelijke duur der sluiting 7 à 8 weken.
DE DIRECTIE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 21 JUNI 1884

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Het is om rampen te voorkomen, dat wij u een plaatsje in uw geëerd blad vragen, om langs dezen weg
de bevoegde macht attent te maken op den gevaarlijken toestand, waarin de Grietmansbrug, die over
de hoofdvaart alhier ligt, verkeert, en tevens op het groote ongerief te wijten, dat dat vervallen
kunstwerk aan de schipperij veroorzaakt.
Het is onverklaarbaar, dat in onze eeuw, en als onder het oog van den waterstaat, in een Rijks
vaarwater, en nog wel op de Drentsche hoofdvaart, zulk een in verval zijnd werk wordt gedoogd, en
het wekt niet minder de verwondering, dat het hoogst gevaarlijke daarvan tot hiertoe aan het oog van
onze politie is ontsnapt.
Mijnheer de redacteur! wij mogen niet anders, dan, na de bevoegde machten op het gevaarvolle te
hebben gewezen, hen voor de gevolgen verantwoordelijk stellen.
Smilde, 19 Juni 1884.
Eenige ingezetenen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 JUNI 1884

WATERSCHAP:
“DE ZEVEN BLOKKEN”.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbende kennis, dat het ten
STRENGSTE VERBODEN is water af te tappen uit de Wijken, welke met de Hoofdvaart in verbinding
staan.
Inmiddels worden belanghebbenden in kennis gesteld, dat de SCHOUW over de Wijken, Stuwkaden,
Dammen enz. in de maand Augustus a.s. zal plaats hebben.
Smilde, 21 Juni 1884.
Namens het Bestuur.
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
C.A. VERHOEVEN, Secretaris.

