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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 JAN. 1878

Op Donderdag 3 Januarij 1878,
des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden verkocht:
eenige
BOOMEN,
staande aan de Vaart te Smilde, ten verzoeke van A.VOS qq.
Aanwijs door M. JANSSENS.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 4 JAN. 1878

Smilde, 3 Jan. De nieuwjaarsdag is zoo rustig voorgegaan als maar kon worden gewenscht. Van
vechtpartijen hebben we tot nog toe niets gehoord en dronken lieden behoorden tot de uiterste
zeldzaamheden. Nog slechts korte jaren geleden hadden we in dezen volstrekt niet te roemen. Over
’t geheel genomen heerscht hier dan ook het misbruik van sterken drank in veel geringer mate dan
vroeger het geval is geweest.
Van de zingende en tierende gezelschappen, die toen vooral op Zondagavond, hunne
dronkenmansliederen uitbulderden, is schier geen spoor overgebleven.
Bovenveen - Smilde.
Op nader te bepalen tijd en plaats zal te Smilde
publiek worden geveild,
1. Eene plaats uitmuntend BOVENVEEN, gelegen op de Jonkerswijk te Smilde, groot 6 h., 92 a., 85
c.
2. Eenige putten BOVENVEEN ter vergraving, gelegen op de Zuidkant der Suermondswijk achter
het Schapehok te Smilde.
Ten verzoeke van mevrouw de Wed. Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
Notaris: mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 JAN. 1878

Ingezonden stuk.
Met onze laatste reis uit Holland werden wij met het voornemen van den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid bekend, om de f 20.000, die voor het doen baggeren van een geul tusschen de
kribben van ’t Zwolsche Diep waren bestemd geweest, nu in 1878 hiervoor te besteden, met het
doel, hierdoor te ontdekken, of de schippers dan van dien nieuw gevormden weg zullen gebruik
maken, dan of zij bij voorkeur door het gat in de noorderkrib willen blijven varen, alsook dat over
die belangrijke zaak in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zou worden gesproken, en bij onze
tehuiskomst hadden wij ontdekt, dat reeds voor de zaak in behandeling zou komen door P.
Wessemius, H.D. Hoogeveen, M.H. de Vroome, R. van Hees, Hartsuiker en Jan Fernhout een
eerbiedig rekwest aan den Minister was ingediend en daarin hadden gezegd, mede namens de
overige schippers, te willen verklaren, dat al werd er over de geheele wijdte tusschen de kribben
eene meer dan voldoende diepe geul gemaakt, dan nog zou niet één schipper bij tegenwind en
stroom tusschen de kribben willen laveren, maar dit veel liever door het gat in de noorderkrib en
over den noordwal blijven doen.
Daar dit rekwest nog voor de behandeling in handen van den Minister is gekomen, waren wij
hierover zeer verheugd, vertrouwende dan dit nog wel gunstig kon werken. Toen wij nu later uit de
couranten hadden ontdekt, dat door de heeren Gratama, Storm van ’s Gravesande en van den Berch
van Heemstede hierover in de Kamer nog al vrij wat was gesproken, hetgeen in ons belang
hoofdzakelijk wel is geweest, en de Minister ernstig aangeraden, om, alvorens aan zijn
voorgenomen plan uitvoering te laten geven, zijnde om een geul te laten baggeren in plaats van
voor f 20,000, nu voor f 8000, alles met bedaardheid te willen onderzoeken, hetgeen door den
Minister werd beloofd te zullen doen.
-vervolg op blad 1878a2

