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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 5 FEBRUARIJ 1880
-vervolg van blad 1880c1

Het zal ieder vrij staan uit gemeld feit bij gevolgtrekking te redeneren, dat als zoo ligtvaardig in deze
gemeente f 500.- wordt uitgegeven en evenzoo door ons gehele land in grootere en kleinere zaken
wordt gehandeld, het geen verwondering kan baren, dat er voor noodiger werken, als rivier- en
dijksverbeteringen, kanaalgravingen enz., het geld niet kan gevonden worden. Hoe de ambtenaren,
die over het al of niet dringende van die seindraadlegging moesten oordeelen, daarin hebben kunnen
toestemmen, blijft voor ieder een raadsel: zooveel is zeker, dat men de noodzakelijkheid daaruit
zoude kunnen opmaken, dat men dagelijks, ook op de kantooruren als wanneer die buiten-besteller te
huis of op het kantoor voor te bestellen telegrammen beschikbaar behoorde te zijn, op zijne gewone
pas langs ’s Heeren wegen kan zien rondloopen, om tijdschriften en couranten voor het
postkantoorhoofd (secretaris van het leesgezelschap) te bezorgen, zoodat de noodzakelijkheid van
zijne aanwezigheid ten kantore, om telegrammen te bezorgen, die er mogten komen, aan gegronden
twijfel onderhevig wordt.
Hetgeen door mij vermeld is, betreft openbare zaken, die dus openbaar mogen behandeld worden, en
ik heb gemeend, door de opname van dit stuk in de Provinciale Drentsche en Asser Courant te
verzoeken, mij van eenen Staatsburgerlijken pligt te kwijten, de gevoelens van vele ingezetenen te
openbaren en tevens om daarop ook de aandacht te vestigen van de twee leden der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal, te Assen woonachtig, die, als met de behartiging van ’s Lands belangen
belast, des willens daarvan nota kunnen nemen, om ter gelegener tijd te pas te kunnen brengen.
Voorshands zal ik zoo vrij zijn mij, als vele landgenooten zouden kunnen doen, te noemen:
Smilde,
Een belasting-betalende, die
2 Febr. 1880.
gaarne weet hoe die besteed worden.
VRIJWILLIGERS.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat zij, die verlangen als
vrijwilliger bij de Militie op te treden, zich daartoe, gedurende den loop dezer maand, ter
Gemeente-Secretarie kunnen aangeven.
Smilde, 4 Februarij 1880.
Burgemeester en Wethouders voornd.:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
KADASTER – SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat gedurende 30 dagen, te
rekenen van en met den 5den Februarij 1880, op de Gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen:
3 STATEN betrekkelijk meting en schatting bedoeld bij de artt. 15, 23 en 43 der wet op de
Grondbelasting.
Smilde, 4 Februarij 1880.
BOELKEN, Burgem.
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Smilde, 4 Febr. Hedenmorgen passeerden hier vele honderden personen uit Friesland en uit de
Drentsche dorpen op schaatsen de hoofdvaart om aan Assen een bezoek te brengen. De heenreis ging
zoo voorspoedig mogelijk, doch tegen de middag bleek, hoe moeilijk het ijsvermaak met eene warme
Februarijzon kan zamengaan. Gansche troepen rijders moesten te voet de terugreis aanvaarden,
terwijl zij, die zulks beneden hunne waardigheid achtten, onder gestadig vallen en opstaan van hunne
beenen meer vergden dan zelfs beenen van schaatsenrijders zich willen laten welgevallen.
Hoe snelle vorderingen de dooi maakte kan hieruit blijken, dat na eenige uren van warmen
zonneschijn hier en daar zich in het ijs reeds gaten vertoonden, waaruit het water met kracht
opborrelde, en die verkondigde, dat voorzigtigheid niet ten eenenmale overbodig heeten mag.

