blad 1885p
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 OCTOBER 1885

Protestantenbond- Smilde.
OPENBARE VERGADERING op Dinsdag 20 October, ’s avonds 7 uur, in de “Nieuwe Veenhoop”.
Spreker: de Heer J. VAN KONIJNENBURG te Bellingwolde.
Aanbesteding.
Het BESTUUR van het Waterschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde is voornemens, op Maandag 26
Oct. a.s. namiddags 4 ure, ten huize van Wed. HOMAN, AAN TE BESTEDEN:
Het vernieuwen van de Sickensbrug over de mond der wijk, alsmede eenige reparaties aan de
Evert Hendriksbrug, zonder bijlevering van materialen,
waarvan bestekken met teekening ter inzage liggen ten kantore van den Architect P.J. KRAMER te
Smilde.
Smilde, 17 Oct. 1885.
Namens ’t Bestuur,
P.J. KRAMER.
Uitbesteding,
op Dinsdag den 30sten Oct. a.s., namidd. 2 uren, op het werk, van:
Het in orde maken van stuwen en waterkeering op gronden van den ondergetekende, gelegen
aan de Grietmanswijk.
Smilde, 17 Oct. ’85.
M.A. HOOGERBRUGGE.
Smilde, 17 Oct. Het bestuur van het waterschap “de Zeven Blokken” nam in hare
bestuursvergadering van heden het besluit – nadat met de betrokken autoriteit was geraadpleegd – om
van het aan de heeren Gedep. Staten ter goedkeuring aangeboden plan van waterafvoer niet af te
wijken. Tevens besloot het bestuur de kosten van het ontwerp, de gemaakte of nog te maken kosten
tot voltooiing van bovengenoemd plan door eene geldleening te dekken, waarvan de rente en de
jaarlijksche termijn van aflossing met ingelanden zal worden bepaald en ter nader goedkeuring aan de
bevoegde macht zal worden onderworpen.
Smilde, 10 Oct. Wat men ook van elders omtrent werkeloosheid en kleine verdiensten mededeelt, de
arbeiders alhier hebben tot dusverre niet te klagen. Bij een matig dagloon loopt hier niemand ledig.
Zelfs komen menigmaal handen te kort, om voor den werkgevers dienstbaar te zijn. Terwijl hier
daags nog gemiddeld 60 à 70 ct. wordt betaald, wordt in het naburige Appelscha slechts 40 à 50 ct.
per dag aangeboden. De verhouding tusschen den werkenden stand in deze gemeente en Appelscha is
ook wel zichtbaar. Zelfs vrouwen, die van den vroegen morgen tot den laten avond in het zweet haars
aanschijns, hare bazen dienstbaar zijn, worden slechts met 40 ct. per dag betaald.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de Redacteur!
Vriendelijk verzoek ik plaatsing voor het volgende staaltje van liberalisme van enkele liberale
raadsleden der gemeente Smilde.
In het najaar van 1884 bestond de commissie voor het nazien der begrooting uit de hh. Homan
Kijmmell en Drenthen (liberaal) en Hoogerbrugge ( geavanceerd liberaal). Op voorstel dier
commissie werd toen de post voor het schoolgeld verhoogd tot f 1600, ofschoon burgemeester en
wethouders kort weg verklaarden, dat het onmogelijk was tot dit bedrag te geraken. Het jaar ’85
bewees dat het dagelijksch bestuur goed had gezien en nu zou men denken dat deze post op de
begrooting van ’86 wel weer tot het vorig bedrag teruggebracht zou zijn. Wel neen, de straks
genoemde liberale leden met hunne antirevolutionaire vrienden meenden burgemeester en wethouders
er opnieuw voor te moeten spannen en, dank die vriendschappelijke samenwerking, bleef de post
behouden. Nu vraag ik, toonen de hh. Homan Kijmmell, Drenthen en Hoogerbrugge het hun
geschonken vertrouwen waardig te zijn? Behartigen zij naar eisch de belangen hunner liberale
kiezers?
S.

