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Smilde, 29 Maart. De klagten der schipperij over den onvoldoenden toestand der hoofdvaart nemen
gestadig toe. Geladen vaartuigen moeten van den wal verwijderd blijven; doen ze dat niet dan zitten
ze telkens vast. Dezer dagen verhaalde ons een schipper, dat zijn diep geladen vaartuig bijna geen
enkel schip – al was het ook een klein – had kunnen passeeren, zonder den grond te raken. Valt
straks het water, dan zal naar veler oordeel de hoofdvaart hier voor schepen van eenigen diepgang
zoo goed als onbruikbaar zijn, natuurlijk tot groote schade van de verveeners in ’t bijzonder en van
het publiek in ’t algemeen. Men meent, dat de verzanding vooral aan de stoombooten moet worden
geweten.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Tot ons leedwezen merken we, dat uw verslaggeven van het verhandelde in de Raadszittingen alhier
van de in de vorige week gehouden vergadering niets heeft medegedeeld. Dit doet ons vragen: zal
uw verslaggever voortaan zijne gewoonte laten varen? ’t Zou ons spijten, omdat we gaarne
vernemen, wat er over een en ander wordt besloten in eene vergadering, die onze belangen van zoo
nabij raakt en die we niet steeds kunnen bezoeken.
U voorloopig dank zeggende voor de opnamen dezer regelen, m. de r., blijf ik steeds
Smilde, 28 Maart ’81.
uw dienaar, A.
(Onze verslaggever heeft ons medegedeeld, dat hij van de laatste Raadsvergadering te Smilde geen
verslag kon geven, omdat na de voorlezing der notulen en het aannemen van eenige ingekomen
stukken voor kennisgeving de openbare vergadering is veranderd in eene met gesloten deuren ter
behandeling van belastingkohieren. Van staking in het geven van verslagen der raadsvergaderingen
te Smilde is geen sprake.
Red.)
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Vergun mij door middel uwer courant aan den heer M.A. Hoogerbrugge te antwoorden, dat ik niet
twijfel of in de eerstkomende vergadering van commissarissen onzer Stoomboot-maatschappij zal
aan ZEd. wel worden toegestaan op het punt in kwestie terug te komen en daarom zal ik mij dan ook
maar zeer kalm tot zoolang bij de zaak neerleggen.
Inmiddels blijf ik hoogachtend
Smilde
UEd. dw. dienaar,
29 april 1881.
P. WESSEMIUS.
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VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
De LIJSTEN van Stembevoegdheid zoo van Grond als Turf liggen van af heden, gedurende acht
dagen, ter visie, te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij KUIPER.
Smilde, 1 April 1881.
Het Bestuur van gemeld Veenschap:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 4 APRIL 1881

ZOMERDIENST,
van Hoogersmilde naar Assen v.v.
(Ondernemer J.P. HATZMANN.)
Dagelijks, behalve Zaturdags en Zondags.
Van af de BEILERVAART 6½ uur.
Aankomst te ASSEN pl. m. 10 uur.
Vertrek van ASSEN na aankomst van den TREIN van 1.35.

