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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 JUNIJ 1879 
 
Smilde, 24 Junij. Een arbeider stiet hier onder het turfgraven op iets hards. Na onderzoek bleek 

hem, dat hij het worteleinde had afgestooten van een hoorn van kolossale afmetingen. Het 

afgestoken einde had eene lengte van ruim 1,5 d.M. (palm). Het andere stuk, dat eene lengte had van 

ruim 5 d.M. is opgezonden naar het Museum van Oudheden te Assen. 

Smilde, 25 Junij. Met genoegen verneemt men, dat door het bestuur van het veenschap “Molenwijk 

en aanhoorigheden” aan den sluiswachter der Molenwijkschutsluis van Bergen eene gratificatie is 

toegekend van vijf en twintig gulden, wegens buitengewone tevredenheid over het bedienen dier 

sluis, en dat de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid magtiging heeft verleend, dat door 

van Bergen die gratificatie mag worden aangenomen. 

Smilde, 24 Junij. Heden is door den Kerkeraad der Chr. Geref. gemeente het volgend tweetal 

geformeerd: ds. J. de Bruin te Hazerswoude en C. Nieuwenhuis te Giezendam. 

Heden overleed mijn geliefde echtgenoot JACOB ROEMER, in den ouderdom van 64 jaren en 5 

maanden. 

Smilde, 23 Junij 1879.       Wed. J. ROEMER-KUIPERS. 

VEENSCHAP 

“DE ZEVEN BLOKKEN”. 

Het BESTUUR van voornoemd Veenschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het Kohier 

van den algemeenen Omslag, voor het jaar 1879, ter inzage zal liggen in DE NIEUWE VEENHOOP te 

Smilde van af den 27sten Junij tot en met den 6den Julij a.s. 

Het Bestuur: 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

KLAVER – SMILDE. 

Op Donderdag 3 Julij 1879, 

 des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van ANTH. SPIER te Smilde, publiek worden verkocht: 

1. Voor den Heer Mr. C.L. KNIPHORST te Assen. 

1 kamp KLAVER, 

gelegen op Oranjestein, in 3 perceelen. 

aan te wijzen door HARM OLDENKAMP aldaar. 

2. Voor JACOB KIEVIT te Smilde: 

1 dito kamp, 

gelegen aan ’t Oranje Kanaal. 

Aan te wijzen door Verkooper. 

Tevens zal alsdan ZITDAG 

worden gehouden tot ontvangst van alle verschenen KOOPPENNINGEN. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 27 JUNIJ 1879 
 
Smilde, 25 Junij. Met genoegen vernemen we, dat het Rijk zich bereid heeft verklaard te treden in het 

voorstel van hh. kerkvoogden der Ned. Herv. gem. te Hoogersmilde, welke de Regeering hadden 

aangezocht hen door het verleenen van het alterum tantum te willen steunen bij de verhooging van de 

jaarwedde van den predikant. 


