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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 JUNI 1883 
 
Smilde, 22 Juni. De collecte van de gewapende aanmoediging en ondersteuning van de gewapende 

dienst in Nederland, heeft hier opgebracht het zuiver bedrag van f 9.13½.  Wij achten het niet 

ondienstig eene statistieke opgave van de jaarlijksche opbrengst te doen, te beginnen met 1874, als 

wanneer voor dat doel werd ingezameld f 15.12½, 1875 f 13.73, 1876 f 20.60, 1877 f 20.40, 1878 f 

15.15, 1879 f 12.32, 1880 f 11.92, 1881 f 9.07½, en in 1882 f 9.65. 

De weinige belangstelling moet naar onze overtuiging, worden toegeschreven aan de weinige 

bekendheid, hoe het geld besteed wordt, wie er van genieten in het algemeen en  hoe groot het aantal 

dezer is. Daarom zou het wenschelijk zijn, dat door de commissie die er zich mede belast een 

verslag daarover werd uitgebracht en door de dagbladen gepubliceerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 26 JUNI 1883 
 
Smilde, 25 Juni. Hedennacht had hier weder op ergerlijke wijze straatschenderij plaats. Van de 

schepen, bevaren wordende door en in eigendom toebehoorende aan H. IJmker en M. Vos, die voor 

de wal lagen, heeft men al wat los en vast zat en onder het bereik viel, over boord geworpen. 

Hedenmorgen werden eenige voorwerpen uit de hoofdvaart opgevischt. Bij den grofsmid J. Boer is 

een wijnstok, die tegen den muur stond, met tak en wortel uit den grond gescheurd en voor de deur 

neergegooid. Ook is een glasruit ingeslagen, hekken zijn voor landerijen weggetrokken, een hok 

opengemaakt, waaruit een schaap zich toen een weg baande en in te velde staande vruchten schade 

aanrichtte. Wij konden die wandaden of straatschandalen met nog meerdere aanvullen, maar zullen 

het hierbij laten. Naar wij vermoeden, zullen de bedrijvers deze daden onder de rubriek brengen van 

kwajongensstreken en guiterij, maar het ware te wenschen, dat een ernstig onderzoek werd ingesteld 

en de schuldigen werden opgespoord, tot rust en veiligheid der burgerij. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 JUNI 1883 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 25 Juni. 

Dat hier het rustig rijden met paard en rijtuig langs den straatweg nog al wat te wenschen overlaat, 

bleek al weer Zondagavond. Toen de zonen van den landbouwer H. Pol alhier den straatweg 

passeerden, had zelfs een zoon van een politieagent de aardigheid met een vlammende lucifer naar 

het paard te gooien, waardoor dit dier zoo schrikte, dat ze bijna in de vaart kwamen. Moge hierin 

toch verbetering komen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 JUNI 1883 
 
Smilde, 27 Juni. Men klaagt zeer over de geringe hoeveelheid visch, welke thans gevonden wordt in 

de vroeger zoo vischrijke wijken te dezer plaatse. Sommigen schrijven het verschijnsel mede hieraan 

toe, dat in den schaartijd velen de verzoeking van eene gemakkelijke vangst niet kunnen weerstaan. 

N. MAGNUS te Smilde 

slacht de volgende week een puik vette 

Groningerlandsche KOE. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 29 JUNI 1883 
 Smilde, 28 Juni. Begint men in sommige gemeenten reeds in vuur te geraken voor de aanstaande 

verkiezingen van leden van den gemeenteraad, hier is tot nu toe alles rustig en kalm. Wel zijn er die 

beweren, dat er iets gist, en dat een hevige strijd zal worden gestreden, doch voorshands getuigt de 

schijn tegen hen. 

Aftredende leden zijn de hh. Hoogerbrugge, Wessemius en Wind. 


