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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 OCTOBER 1872

De ondergeteekende roept op de REGTHEBBENDE op eene
IJZEREN BARGE,
vroeger bevaren door R. GEERTS, doch door HARM DE JONGE en Cons. op zijne helling gebragt ter
herstelling, om dezelve binnen acht dagen, tegen betaling der kosten van herstelling, af te halen;
zullende, bij gebreke daarvan, de BARGE voor de kosten van herstelling worden AANGETAST.
Smilde, 2 Oct, 1872.
F.H. OSSEL,
Scheepsbouwmeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 OCTOBER 1872

+ Smilde, 5 Oct. Op Woensdag 2 October jl. had alhier eene stemming plaats voor drie leden voor
het kiescollegie. Er werden uitgebragt 130 stemmen; daarvan bekwamen de candidaten der moderne
partij de heeren Corn. Fledderus 60, C.L. van IJzendijk 60 en D. Schrage 69 stemmen, terwijl de
candidaten der orthodoxe partij de heeren J.C. Luiting 58, J. Ax 58 en H. Wesseling 55 op zich
vereenigden. Over 10 of 12 dagen zal er eene herstemming plaats hebben.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 OCTOBER 1872

+ Hoogersmilde, 5 Oct. Van goederhand verneemt men, dat de heer A. Spier door den kerkenraad
alhier, tot voorzanger in de kerk dezer gemeente benoemd is. Ieder die den heer Spier kent zal dit
zeker met genoegen vernemen en zeggen: “die keuze is flink gedaan.”
+ Hoogersmilde, 6 Oct. Heden in den namiddaggodsdienstoefening nam onze geachte leeraar R.
Beunk afscheid van zijne gemeente, naar aanleiding van 1 Cor. 13 vers 13. Eene talrijk schare zoo
van hier als uit de naburige gemeenten was opgekomen, om getuige van dit afscheid te zijn, waarbij
de gemeente voor het laatst door den geachten leeraar zou worden toegesproken. Na een tijdvak van
ijverige en onvermoeide werkzaamheid van 9 jaren zien wij hem met leedwezen vertrekken. Het
heeft hem dan ook in al dien tijd hier niet aan bewijzen van genegenheid ontbroken. Moge hem die
genegenheid ook ruimschoots in zijne nieuwe standplaats worden geschonken. Onze beste wenschen
vergezellen hem derwaarts.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 OCTOBER 1872

Zoals men weet is ’s Rijks waterstaat bezig met het ontwerpen eener verbinding van de Kolonievaart
te Veenhuizen met de vaart te Haulerwijk. Dat zoodanige verbinding van het grootste belang zou zijn
zal wel algemeen erkend worden. Vooral ook de Smilde zou er zeer door gebaat worden en de
gemeenschap te water tusschen Friesland en Drenthe, die er door zou ontstaan, zou de betrekkingen
tusschen beide provincien, tot groot voordeel van beiden, aanzienlijk uitbreiden. In de laatste dagen is
echter de aandacht gevallen op eene andere wijze van verbinding van het Drentsche en Friesche
water, die in de eerste plaats daarom de voorkeur zou verdienen, omdat de Smilde in het algemeen er
veel meer nut van zou hebben, terwijl zij ook zeker niet weinig ten bate van andere streken van
Drenthe zou komen en ook voor het Rijk, eigenaar der kolonie Veenhuizen, voordeeliger wordt
geacht. Men zou nl. liever de Grietmanswijk willen doortrekken tot in de Haulerwijkster vaart.
Nog een ander belangrijk voordeel zou door dit kanaal verkregen worden, nl., dat, werd aan het eind
der Grietmanswijk, zooals noodig zou zijn, eene sluis gebouwd, daar beneden de waterleiding zou
kunnen uitmonden, die het overtollige grondwater uit het veenschap “De Zeven Blokken” moet
afvoeren.
Die waterleiding zou beter en minder kostbaar kunnen zijn, dan de waterleiding die nu ontworpen is
om het water naar de Zesde Wijk te Veenhuizen te lozen.
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