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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 NOVEMBER 1853

Smilde, 18 Nov. Gister avond gaf ons muzijkgezelschap de Harmonie op de bovenzaal van den
logementhouder Wind een concert. Heeft het zeker vroeger aan ’t publiek genoegelijke avonden verschaft;
zulks was gisteren avond bijzonder het geval. De verschillende stukken werden met veel juistheid
uitgevoerd. Bijzonder genoegen gaf ook de instructeur, de heer Bakker, Kapelmeester te Assen, door zijne
talenten op de cornet á piston en de waldhoorn te laten hooren. Men was verwonderd over de toonen, welke
uit deze instrumenten, en inzonderheid uit de laatste werden gehaald. Zeer voldaan en tevreden ging dan ook
het publiek huiswaarts, wenschende dat men spoedig weer zulk een genoegelijke avond moge smaken.
- De meening, dat bij L. Wever alhier zeven schapen zouden zijn gestolen, is gebleken onjuist te zijn; deze
schapen zijn uit het hok geloopen en op eenige afstand teruggevonden en aan den eigenaar teruggebragt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 3 DECEMBER 1853

Smilde, 30 Nov. Terwijl J. Zadok, een Israëliet, gisteren bezig was een bok turf naar huis te brengen, krijgt
hij een flauwte, althans valt over boord in de vaart, blijvende met de benen in de bok hangen. Gelukkig
wordt dit ongeluk dadelijk bemerkt en J.IJ. Nuis springt toe en brengt hem met behulp van anderen op den
wal. Vervolgens wordt hij door timmerman F. Seidel menschlievend in huis genomen, verwarmd, en van
drooge kleederen voorzien. Geheel tot zich zelven gekomen en in staat zijnde, om te kunnen gaan is hij door
Seidel naar huis geleid.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 DECEMBER 1853

Smilde, 9 dec. De vroeg invallende vorst heeft menig schipper in zijne verwachting teleurgesteld en zijne
hoop verijdeld. De een is hier de ander daar bevroren. Aan de Norger-vaart logeren ruim 20 meest geladene
vaartuigen, waaronder enkele van de Smilde. De in deze week invallende dooi deed hen besluiten met
vereenigde krachten door het ijs te werken. Zoo zagen we gisteren hier 14 geladen schepen alle aan elkaar
geketend door het ijs breken. De vorst van heden heeft hun werk doen staken en zij moeten te Hoogersmilde
blijven liggen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 DECEMBER 1853

Smilde, 12 Dec. Heden is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden der Drentsche Veen- en midden
Kanaalmaatschappij ter plaatse, waar dat kanaal in de Drentsche Hoofdvaart zal loopen. Hoewel van wege
de directie van gezegde maatschappij niemand bij deze gewigtige gebeurtenis aanwezig was, had dezelve
evenwel op eene allezints plegtige wijze, in bijzijn van duizenden aanschouwers plaats. Te ongeveer twaalf
uren begaven zich de Heeren aannemers, vergezeld van den Heer waarnemenden Hoofdingenieur en
Ingenieur van de Provincie Drenthe naar het met vele vlaggen versierde terrein; daar aangekomen is de
eerste schep gestoken door den Heer Burgemeester van Smilde en de tweede door den Heer Burgemeester
van Odoorn, welke Heeren, daartoe door aannemers van het werk verzocht, dit werk te verrrigten; onder het
houden eener indrukwekkende aanspraak, waarin werd gewezen op het groote belang van de onderneming
zoowel in het bijzonder voor de welvaart der gemeenten, waardoor het kanaal zoude loopen als in het
algemeen voor de geheele Provincie en het Vaderland. Vervolgens deed de heer waarn. Hoofd-Ingenieur in
krachtige woorden uitkomen, hoe door den onvermoeiden ijver van den ontwerper, den heer Klijn nu
eindelijk deze hoogst nuttige onderneming tot stand zoude komen, terwijl daarna de heer Mr. Alstorphius
Grevelink, tot het bijwonen der plegtigheid uitgenoodigd, de ondernemers geluk wenschte met den aanvang
van het werk, zijn dank betuigde aan de Hooge Regering voor de belangstelling in de onderneming en aan
den heer fungerende Hoofdingenieur en aan den Ingenieur, die door de spoedige en naauwgezette
behandeling der projecten en bestekken de onderneming zoo zeer aan zich hadden verpligt,
vervolg blad 1853s

