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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 MAART 1880

Smilde, 2 Maart. Men is hier algemeen ten zeerste ingenomen met het adres, dat uit Dragten aan Z.
Exc. den Minister van Waterstaat is opgezonden met het verzoek de noodige verbeteringen te doen
aanbrengen in het kanaal Haulerwijk-Dragten.
De scheepvaart uit Friesland heeft hier in het vorige jaar reeds zoovele voordeelen aangebragt, dat
men op den duur niet weinig van deze vereeniging der Drentsche en Friesche kanalen verwacht.
Men verzekert ons, dat ook door het bestuur van het veenschap “De Zeven Blokken” een adres van
adhesie zal worden opgezonden.
Boeldag – Smilde.
Op Donderdag 11 maart 1880,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoek van de Weduwe K.B. VAN DER VEEN te Smilde,
publieke verkoop van:
2 stuks Hoornvee,
1 PINK, 1 KALF, MEST, KOORNWINDE, BOERENGEREEDSCHAPPEN,
Huismeubelen, als:
SERAPHINE ORGEL met 14 registers, LINNENKAST, SECRETAIRE, TAFELS, STOELEN, KLOK, 2
BEDDEN met toebehooren, PORCELEIN, GLAS- en AARDEWERK en ’t geen verder te voorschijn zal
worden gebragt.
Tevens zullen alsdan worden verkocht:
EENIGE BOOMEN,
op stam staande aan den straatweg op verkochte goederen van de requirante te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 MAART 1880

Smilde, 2 Maart. Hedenavond had de tweede algem. vergadering van aandeelhouders van de
stoombootdienst Smilde-Assen alhier plaats; ruim 40 aandeelen waren vertegenwoordigd.
Eene commissie bragt bij monde van den heer P. Wessemius rapport uit over het aankoopen van een
stoomboot. Uit dat rapport bleek, dat aan de commissie de boot, die thans dienst doet tusschen
Scheemda en Termunterzijl, het geschikste voorkwam, waarna de vergadering de commissie tot
aankoop magtigde.
Daarna werden de statuten voor eene naamlooze vennootschap artikelsgewijze behandeld, en ten
slotte met algemeene stemmen goedgekeurd. Niets meer aan de orde zijnde, ging de vergadering
uiteen.
Smilde, 3 Maart. De dochter van den landbouwer M. Venekamp had gistervoormiddag eenige
boodschappen voor hare ouders gedaan. Haar weg leidde over de Polakkenbrug. Toen zij er over liep,
kwam eensklaps een rukwind en wierp haar over de zeer lage leuningen in de hoofdvaart. Daar lag zij
te spartelen en verloor spoedig het bewustzijn. Niemand durfde zich, wegens den storm en hevige
golven, te water begeven, zoodat het meiske welligt zou verdronken zijn. Eensklaps komen eenige
schippers, die tengevolge van het onstuimige weer hunne vaartuigen daar digt bij hadden liggen, met
haken, en mogt het hun nu ook spoedig gelukken de drenkelinge behouden aan wal te brengen.
Smilde, 2 Maart. De storm van heden heeft verscheiden boomen ontworteld of zwaar beschadigd en
meer dan één huis erg gehavend. Van het huis van de weduwe de R. is een deel van den gevel
ingewaaid. Men maakt zich ongerust over het lot van sommige schippers; gelukkig werden door den
tegenwind in het laatst van de vorige en het begin van deze week velen verhinderd zee te kiezen.
Naar men ons mededeelt sloeg door den hevigen wind dezer dagen een schippersknecht in de
Zuiderzee over boord, toen hij gelukkig genoeg was zich nog juist bij tijds aan een afhangend touw
vast te klampen en zich dus van een wissen dood te redden.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 3 Maart. De heer W. Klercq, pred. bij de Herv. gemeente alhier,
heeft een beroeping ontvangen naar Stad aan ’t Haringvliet.

