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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 MEI 1890 

 
Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur. 

Nadere informatie doen me gelooven, dat de vaste jaarwedde van den predikant alhier f 1000 

bedraagt. Het schijnt, dat mijn zegsman, op wiens gezag ik f 975 noemde, eene verhooging van f 25, 

die in der tijd werd toegekend, uit het oog had verloren. 

Is de quaestie f 975 of f 1000 op zich zelve al zeer onbeduidend, in de gegeven omstandigheden meen 

ik toch het mijne tot de oplossing te moeten bijdragen. 

Met de meeste achting,       De correspondent. 

Hoogersmilde, 22 Mei. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 24 MEI 1890 

 
Smilde, 23 Mei. Het leggen eener nieuwe draai over de hoofdvaart bij de “Nieuwe Veenhoop” en het 

repareeren der Jonkersbrug is voor bijna f 300 opgedragen aan den heer K. Ossel te Bovensmilde. 

Smilde, 23 Mei. Eene circulaire, geteekend: “Het comité der werkstakers te Appelscha” is hier in 

groote menigte onder de arbeiders verspreid. In dat stuk leest men o.a. het volgende: 

 “Wat wij van u verlangen is geen geldelijke ondersteuning, hoewel wij gaarne bekennen, dat velen 

onzer aan het noodzakelijkste gebrek lijden. 

“Den honger zullen wij trachten te overwinnen; maar tegen onderkruiping vermogen wij niets. 

“De veenbazen hebben de hulp der militairen ingeroepen, die met hunnen voortreffelijke geweren 

klaar staan om ons als honden heer te schieten, wanneer wij zouden pogen den onderkruipers te 

verjagen. 

“Wij doen een beroep op uw solidariteitsgevoel en verlangen alzoo van u: 

“Dat gij niet zult komen om de plaats in te nemen die door ons verlaten is met het doel om vrouw en 

kinderen brood te kunnen verschaffen”. 

Of de circulaire veel zal uitwerken, betwijfelen wij. Enkele arbeiders echter zijn, naar we vernemen, 

hedenmorgen van het werk teruggekeerd, naar ze zeiden, omdat ze ongenoegen vreesden. 

Smilde, 23 Mei. Hedennacht zijn bij den arbeider Jan Borrel, wonende aan het Nieuwe Wijkje alhier, 

eenige glazen ingeslagen. Wellicht is dit uit wraak geschied, aangezien J.B., niettegenstaande de 

werkstaking in Appelscha, onder bescherming is blijven werken en van de werkstaking niets wil 

weten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 27 MEI 1890 

 Raadsvergadering. 

Smilde, 23 Mei. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren Vos, Fernhout en Drenthen. 

Voorzitter de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering dato 28 April worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

 a. Eene missieve van heeren Gedep. Staten, mededeelende, dat zij bezwaar maken tegen den termijn 

van aflossing betreffende de geldleening der schoolbouw. 

De voorzitter geeft den Raad in overweging aan het bezwaar van heeren Gedep. Staten tegemoet te 

komen en den jaarlijkschen termijn van aflossing te bepalen op f 500, ingaan 1909 en eindigend 1920. 

Conform wordt besloten. 

 b. Een schrijven van Ged. Staten betreffende het in de vorige vergadering genomen besluit omtrent de 

suppletoire tabel der schouw op de bruggen. 

De voorzitter stelt voor dit punt aan te houden tot eene volgende vergadering. 

Alzoo wordt besloten. 

De voorzitter deelt den uitslag mede van de uitbesteding tot het vernieuwen van de Koopbakkersdraai, 

met vermelding, dat dat werk met den meesten spoed zal worden uitgevoerd. 

Niemand meer het woord verlangende, sloot de voorzitter de vergadering. 


