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De Drentsche Hoofdvaart.
Met zeer veel genoegen hebben wij kennis genomen van het voornemen van het Rijksbestuur, om het
boven pand van deze vaart te verbeteren.
Zooals de toestand thans is, is hij waarlijk onhoudbaar. Schepen, die vast zitten, schepen die een dag
besteden, om een uur afstand af te leggen, schepen, die elkander voorbij wilden varen, maar nu beide
naast elkander aan den grond zijn geraakt en niet voor- noch achteruit zijn te krijgen, ziedaar hetgeen
de vaart hier en daar dagelijks te aanschouwen geeft, en dat voor een vaarwater dat tot verbinding zal
dienen van Groningen binnendoor met de Zuiderzee, en van Friesland met Drente, en van welker
bevaarbaarheid een groot deel van de welvaart der laatste provincie af hangt.
De belangrijkste gemeente Smilde, die haar ontstaan aan de Drentsche Hoofdvaart heeft te danken,
zal in erge mate kwijnen, zoo haar moeder, door verzanding, haar dienst als scheepvaartkanaal
weigert.
Dringend is er verbetering noodig.
Wij voegen daarom gaarne onze stem bij de stemmen die uit Smilde zijn opgestaan, en verzoeken
met den meesten aandrang de Tweede en Eerste Kamer, om de goede bedoelingen van verbetering
wel te willen steunen door goedkeuren van den betrekkelijken post ter Rijksbegrooting.
Het geldt hier geen nieuw werk, maar het onderhouden van een bestaand Rijkswerk, dat, wordt
daaraan niet het volstrekt noodige gedaan, zal ophouden te kunnen dien voor het doel, waarvoor het
is daargesteld, en velen, die op de bruikbaarheid daarvan hebben gerekend, in hunne middelen van
bestaan ten hoogste zal benadeelen.
W.G.
Boeldag te Hijkersmilde.
Op Donderdag 4 Oct. 1883,
des voormiddags te 10 uur, ten sterfhuize van de Weduwe wijlen EGBERT OOSTERHOF te
Hijkersmilde, publieke verkoop van:
Twee Melkkoeien,
een PINK, een Friesch SCHAAP en vijf VARKENS, eene partij ROGGE, HAVER, HOOI, eene partij
MEST, Boerenbeslag en Gereedschap en onderscheidene
HUISMEUBELEN,
alsmede eenige perceelen AARDAPPELEN, op stam staande nabij het huis.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Verhuring – Boekweitenveen.
Op Maandag 15 Oct. 1883,
des morgens te 10 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verhuurd:
54 perceelen
Boekweitenveen,
als op het terrein afgebakend, gelegen achter het Schapenhok aan de Suermondswijk te Smilde, ten
verzoeke van Mevrouw de Wed. Mr. J. TONCKENS te Westervelde, gem. Norg.
Aanwijs te bekomen bij C.H. DE JONGE te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Hoogersmilde, 29 Sept. Tot ons groot genoegen vernamen we, dat onze geachte predikant, ds. W.
Meijeringh, bedankt heeft voor de toezegging van beroep naar Schoonoord.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 2 OCTOBER 1883

Bovensmilde, 1 Oct. Naar men ons mededeelt heeft de jager v.d. Velde alhier in de vorige week op
éénen dag 2 vischotters geschoten.
ONDERWIJS – SMILDE.
Aan de openbaren lagere school te Kloosterveen wordt een Onderwijzer of eene Onderwijzeres
gevraagd. Jaarwedde f 600.Gezegeld adres en verdere stukken in te zenden aan den Burgemeester van Smilde vóór of op 15
October 1883.

