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Smilde, 11 Jan. Eergisteravond is bij de Jonkersbrug een deel van den straatweg ingezakt; er ligt
daar eene “pomp” onder den weg door, die door verstopping of iets dergelijks het hare tot dit
ongeval zal hebben bijgedragen. Daar de passage was gestremd waren de rijtuigen. o.a. de postkar
genoodzaakt, zich aan den overkant van ’t kanaal met den modderigen zandweg te behelpen.
-12 Jan. De nieuwe brug over de Veenstra’s-wijk alhier is zoo goed als gereed en zal weldra voor ’t
publieke verkeer worden opengesteld. Ze is zeer netjes afgewerkt, terwijl door deskundigen de
degelijke zamenstelling ten zeerste wordt geroemd; soliditeit is hier trouwens ook hoog noodig, daar
ze in den straatweg ligt en dus vrij wat heeft door te staan.
De aannemer, de heer Hunze te Assen, heeft door dit werk zijn goeden naam als zoodanig met eere
gehandhaafd.
-Bij sommige der rijksbruggen over onze hoofdvaart wordt van de schippers nog altijd
doorvaartsgeld gevraagd, terwijl andere, zooals die bij “de Veenhoop” en de Norgervaart kosteloos
worden bediend. Met de van-Liersbrug was dit ook eenigen tijd het geval, maar wijl hij toen van
niemand betaling ontving - de wachters van eerstgenoemde bruggen worden door ’t Rijk bezoldigd heeft de brugwachter aldaar de zaken op den ouden voet teruggebragt.
J. Geerling, brugwachter bij de Norgervaart, is nu ook belast met het innen der afvaartsgelden en
het openen van de “boom”, waarmede ’t kanaal daar kan worden gesloten: de wed. Bakker, die dit
werk vroeger verrigtte, ziet zich nu van een voornaam middel van bestaan verstoken.
Het “waarom” is velen een raadsel.
Eekhoutsblok.
Op Woensdag 24 Januarij 1877,
des avonds te 7 uur, ten huize van J.K. HOMAN, publieke verkoop van
EENIGE PERCEELEN

Bovenveen
bij de Eekhoutswijk, ten verzoeke van de Heeren H.J. SMIDT c.s.
Aanwijs en inlichtingen te bekomen bij J. WOLTMAN te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
SMILDE.
Op Zaturdag 20 Januarij 1877,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van de Heer WIND te Smilde, publiek worden geveild:
Een Plaatsje
bestaande uit Behuizinge en best Bouw- en Groenland, groot 1.70.00 centiaren, gelegen aan de
Molenwijk, en een kamp BOUWLAND, groot 62.00 centiaren , in het 2e Blok, ten N.-W. der
Hoofdvaart, toebehoorende aan FEIJE FEIJEN te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Smilde.
Op Zaturdag 20 Januarij 1877,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van den Heer WIND te Smilde, ten verzoeke van den
Heer C.L. VAN IJZENDIJKE aldaar, publiek worden verhuurd voor 6 jaar, om te weiden,
ACHT KAMPEN BEST OUD
GROENLAND,

gelegen op het Noorden te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

