DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 9 FEBRUARIJ 1849

De gemeenteraad van de Smilde heeft als zoodanig bij een eerbiedig adres ZM. verzocht, het besluit
van 4 Julij 1848 tot tolheffing op ’t Zwolsche Diep, zoo te wijzigen dat de binnenschipperij van tol
vrij blijve. De raad grondt dit verzoek op de verklaring der Staten van Drenthe dat genoemd besluit
de doodsteek is voor Drenthe’s nijverheid, voorzoover met de scheepvaart in verband staande,
welke slag in de eerste plaats de Smilde zou treffen.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 13 FEBRUARIJ 1849

De ondergeteekende – pred. bij de Herv. Gemeente van Hoogersmilde, van nabij bekend en diep
bewogen met het lot van zoo velen zijner medemenschen, die door de jongsleden geweldige
overstrooming in den lande van Altena (prov. N.Braband) van huis en akker zijn beroofd geworden,
- doet bij deze een beroep op de liefdadigheid der gegoeden in dit Gewest.
Met den ontvangst der liefdegiften zullen zich gaarne belasten de uitgever dezer Courant, alsmede
die van het Meppeler Weekblad de Heeren Boom & Wilson, en de ondergeteekende.
Tevens zullen genoemde bladen van ieder ingekomen gift gewag maken.
Hoogersmilde, den 12 Febr.1849
B.W. SCHOLTEN

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 27 FEBRUARIJ 1849

Men is voornemens op woensdag 7 Maart 1849, in het logement de Veenhoop te Smilde,
aan te besteden het bouwen eener kapitale SCHUUR en BOERENWONING. Het bestek en
teekeningen zullen ter lezing en inzage bij den Heer P.J.L. Eekhout in genoemd logement,
te bevragen zijn vanaf den 3 Maart 1849, bij wien men zich ook voor de noodige aanwijzing
en verdere informatiën kan vervoegen.
Zegt het voort

Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal op donderdag den 1 Maart 1849, des namiddags te 4
uren, ten huize van Donker te Assen, bij palmslag publiek verkoopen:
Onderscheidene perceelen VEEN, gelegen deels onder de Smilde aan de Meesterswijk en aan de
Norgervaart, en deels onder Assen, in de Domein-veenen en zulks deels in klinken, deels in massa,
zooals het op het terrein is afgebakend, benevens 4 HUIZEN met de achter gelegen Gronden,
gelegen als voren en als toebehorende aan H. de Wit, te Assen, bij wie nader aanwijs kan worden
verkregen.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 7 MAART 1849

Smilde, 8 Maart. ’t Gerucht dat een Smilder schipper H. de Vroome, met ’t schip op de Zuiderzee is
vergaan, is gelukkig onwaar bevonden. Hij raakte, eenige dagen geleden, bij nacht vóór in ’t
Zaandammer Gat verzeild op een onder water staande houten kistdam, zoodat ’t schip weinig
oogenblikken daarna zonk; door de ondiepte was er echter geen gevaar van verdrinken. Schipper en
knecht hebben wel veel koude uitgestaan, maar zijn er overigens best aan toe. Den 2 dezer is ’t
vaartuig weer van den dam afgebragt. De schade aan schip en lading bedraagt meer of min f.200. ’t
Stedelijke bestuur van Zaandam heeft zich der man, die behoeftig is, aangetrokken. Dit alles wordt
bevestigd door gisteravond alhier van ’t bestuur van Zaandam ontvangen officieel berigt.

