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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 22 MEI 1883 
 
Smilde, 21 Mei. Naar we vernemen is de vergunning tot het herstel der draai bij het gemeentehuis 

gebonden aan de volgende voorwaarden, waarvan vooral de laatste bezwarend heeten mag. 

Die voorwaarden zijn: 1. de doorvaartwijdte moet 6 meter bedragen en 2. de schipperij moet 

kosteloos worden doorgelaten. 

 

Assen  - Smilde v.v. 

G. HAVEMAN van Smilde maakt bekend, dat hij voortaan ook des Woensdag (dus dagelijks) zal 

rijden. Terugrid van Assen bij C. V.D. GRAMPEL ’s avonds 6 uur, aankomst bij de Veenhoop circa 9 

uur. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 MEI 1883 
 
Smilde, 22 Mei. Hedenmorgen werd Jan Wietze de Vries, verveener en aannemer alhier, door eenige 

arbeiders gewekt, omdat een van zijne ramen was opgeschoven. Bij onderzoek is hem gebleken, dat 

het raam van het kantoor was opgeschoven en dat er volk in het kantoor was geweest, daar hij 

verbrande lucifers op de vloer heeft gevonden. De V. vermist echter niets, daar er in het kantoor ook 

geen geld aanwezig was. Dit voorval is eene waarschuwing voor een ieder om te zorgen dat zijne 

ramen maar zoo niet an buiten kunnen opgeschoven worden. 

Toen hedenmorgen de dochter van den winkelier en tapper Harm Holst, wondende aan de 

Norgervaart, in de winkel kwam, zag zij, dat het raam van de winkel was opgeschoven; of men hier 

aan kwaadwilligheid of aan baldadigheid moet denken, daar er voor het raam een mand met beschuit 

en een mandje met eijeren stond en er niets is ontvreemd, blijft tot hiertoe nog een raadsel. 

KENNISGEVING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belanghebbenden in herinnering: 

1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente, over het jaar 1882, ten spoedigste en uiterlijk den 

30sten Juni aanstaande moeten worden ingeleverd, en 

2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen, zullen worden gehouden voor verjaard en 

vernietigd.  

        BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

De ondergeteekende beveelt zich aan tot het maken van Bestekken en Teekeningen. Tevens maakt 

hij bekend, dat hij zich als Timmerman heeft gevestigd te Smilde, beloovende eene prompte en 

civiele behandeling. 

H.T. HOOGEVEEN, 

Gemeente-Architect te Smilde. 

 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 20 Mei 1883. 

De vorige week werd alhier bij een slager door de ambtenaren Muller en Polling een kalf benaderd, 

dat, volgens hun gevoelen, niet op behoorlijke waarde was aangegeven. De slager, die zijne klanten 

niet gaarne wilde teleurstellen, bood hun eenige winst, doch men kon het niet eens worden, waarop 

de heeren het benaderde diertje mede namen, zich rechtstreeks naar den gemeente-ontvanger begaven 

en het aldaar verkochten. Naar men verneemt wil de slager zich per rekwest tot den Minister wenden, 

met de vraag, of het geoorloofd is, dat, aangezien de zoon van den gemeente-ontvanger de betrekking 

van sub-ontvanger bekleedt en bij hem inwonende is, zulke gesalarieerden met de rijksambtenaren 

dusdanigen handel mogen drijven.        X.X. 

Wij gelooven, dat deze vraag eigenlijk geene vraag is, daar wij geen enkele reden zouden weten 

waarom een gemeente-ontvanger, al woont een sub-ontvanger van de Rijksbelastingen bij hem in, 

geen benaderd stuk vee zou mogen koopen.      RED. 

 


