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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  19 JANUARIJ 1869 
 
Op Maandag 25 Januarij e.k., ’s morgens 10 uur, zullen, ten verzoeke van JAN WOLTERS BERENS te 

Hoogersmilde 

worden verkocht 

op stam staande Denneboomen in het Veldhuizenbosch, en daarna bij HENDRIK OOST aldaar eenige 

gekapte Eikenboomen. 

        A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 21 JANUARIJ 1869 
 

Veen- en Landverhuring – Smilde. 

Op Maandag den 1 Februarij 1869, ’s avonds te 7 uur, zullen, bij J.H. WIND, in de Veenhoop te Smilde, 

publiek ter vergraving voor één jaar worden verhuurd: 

Eenige perceelen Bovenveen, gelegen in het Kijllot te Smilde. 

Tevens zullen dan voor 5 jaren worden verhuurd: 

7 kampen Groenland tusschen de Jonkers- en de Grietmanswijk. 

Alles ten verzoeke van den Heer E. TONCKENS te Smilde. 

         Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 JANUARIJ 1869 
 
+ Smilde, 24 Jan. Ofschoon het ijs tot nog toe hier geen offers heeft geëischt, hebben twee personen 

door vallen elk een arm gebroken, terwijl een ander een schouder uit het lid heeft. 

Boelgoed, 

op Dingsdag 2 Februarij e.k., ’s morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN JOFFERS 

bij de Grietmansbrug te Smilde, van: 

5 stuks beste Koeijen, 2 beslagen WAGENS, 2 EGGEN, 1 KOORNWINDE, BOEREN-, BOUW- en 

MELKGEREEDSCHAPPEN, Hooi, Stroo en eene aanzienlijke partij AARDAPPELEN. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 JANUARIJ 1869 
 
* Smilde, 24 Jan. Voor eenige dagen is op eene in het logement “de Veenhoop” daartoe expresselijk 

belegde vergadering van schippers en andere belangstellenden besloten, een adres aan Ged. Staten van 

Drenthe te zenden, inhoudende het verzoek, om de aan de Drentsche en Overijsselsche 

schroefstoombootmaatschappij verleende consessie tot eene dagelijksche stoombootdienst tusschen 

Assen en Zwolle in te trekken. Requestranten gronden hun verzoek op de omstandigheid, dat de vaarts-

wallen niet bestand zijn tegen de door de booten in het water aangebragte deining, waardoor op vele 

plaatsen geheele zandmassa’s in de vaart storten, welke ondiepten veroorzaken, die de scheepvaart zeer 

belemmeren, en verder, dat telkens de in de vaart vastliggende bokken van hunne plaatsen worden 

losgewerkt en beladene bij het passeren der boot gevaar loopen van te zinken. Dit adres, van een 

zestigtal handteekeningen voorzien, is bereids door eene daartoe uit hun midden gekozene commissie 

aan den commissaris des konings overhandigd. Oppervlakkig beschouwd, tracht men met het verzoek, 

zooals het is gedaan, in onzen tijd van vooruitgang eene achterwaartsche beweging te bewerken, doch 

wij moeten zulks billijken, met het oog op de groote beletselen en ongerijf, welke die tak van nijverheid 

ondervindt, waarvan deze gemeente als het ware haar bestaan te danken heeft. Het is dan ook op dien 

grond, dat wij de hoop koesteren, dat de bevoegde autoriteit het verzoek in ernstige overweging zal 

nemen, het billijke daarvan inzien en de tot wederopzeggens toe verleende consessie zal intrekken. 


